
  



  जातककथा 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                   www.esahity.com 

  

     

 

http://www.esahity.com/


  जातककथा 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                   www.esahity.com 

  

     

 

जातककथा 

(पुस्तक पहिले) 

 

धर्ाानंद कोसंबी 

 

 

ई साहित्य प्रहतष्ठान  

http://www.esahity.com/


  जातककथा 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                   www.esahity.com 

  

     

 

 

जातककथा पुस्तक पहिल े

 

लेखक : धर्ाानंद कोसंबी 

 

प्रकाशन : ई साहित्य प्रहतष्ठान 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

 

 

 

आभार : यशवंतराव चव्िाण प्रहतष्ठान 

http://dharmanandkosambi.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=143 

 

या पुस्तकातील हचत्रे जगभरातील हवहवध दशेांतील जातक हचत्रकथांतून गुगलवरून घेतली आिते. 

 

ि ेपुस्तक प्रताहधकाररु्क्त असून याचा रू्ळ रुपात हवनार्ूल्य प्रसार केला जाऊ  शकतो.  

या पुढील पुस्तकांसाठी esahity@gmail.com वर संपका  साधा 

  

http://www.esahity.com/
http://www.esahity.com/
http://dharmanandkosambi.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=143
mailto:esahity@gmail.com


  जातककथा 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                   www.esahity.com 

  

     

 

धर्ाानंद कोसबंी 

 

 

 

र्िाराष्ट्राने जगाला अनेक हवद्वान रत्ने 

ददली. अशांपैकी एक म्िणजे धर्ाानंद कोसंबी. 

त्यांचा जन्र् गोव्यार्ध्ये १८७६ साली झाला. 

लिानपणी त्यांना र्राठी सोडून इतर कोणतीच 

भाषा येत नसे. परंतू हशक्षणासाठी त्यांनी घर 

सोडले आहण आधी पुणे, आहण नंतर उज्जैन, इंदौर, 

ग्वाल्िरे, प्रयाग, वाराणसी येथे त्यांनी संस्कृत व 

इंग्रजीचा अभ्यास केला. गृिहस्थती गररबीची 

िोती. बािरे पडले तेव्िा प्रवासाच्या खचााला 

कर्रेला पैसा नव्िता. टके्कटोणपे खात गुरूच्या 

शोधात िजारो रै्ल सापडेल त्या वािनाने वा पायी 

प्रवास केला. बहुतेक पायी प्रवास अनवाणीच 

केला. अनेक वेळा पाय रक्तबंबाळ झाले, पुष्कळ 

वेळा चण्या-चुररु्र् यावरच भूक भागवावी लागली; वा उपाशीच रािावे लागले. पण त्यांनी अभ्यास 

सोडला नािी. त्यानंतर पाली व अधार्ागधी भाषांचा अभ्यास करत ते नेपाळ, श्रीलंका, ब्रह्मदशे 

आदी दशेांत दिरले. या काळात त्यांनी बौद्ध धर्ााचा सखोल अभ्यास केला. गौतर् बुद्धाचे पहिले 

सहवस्तर चररत्र त्यांनी संशोधन करून प्रथर् र्राठी आहण नंतर इतर भाषांत हलहिले.  
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धर्ाानंदांना श्रीलंकेतील बौद्ध र्ठात बौद्ध हवद्येचे गुरु भेटले. हतथे त्यांनी हभकु्षदीक्षा घेतली. 

तेथे पाली भाषा हशकून बौद्ध धर्ााच्या ग्रंथांचे सांगोपांग अध्ययन केले. बौद्ध योगाच्या 

अभ्यासाकररता दोनदा ब्रह्मदशेात जाऊन आले. हजवावर अनेक आपत्ती आल्या, परंतु बौद्धधर्ााच्या 

हवद्येचा ध्यास वाढतच गेला. पाली भाषेत ज्याप्रर्ाणे बौद्धधर्ााचे अफाट साहित्य आिे, तसेच 

संस्कृतर्ध्येिी आि.े त्या दोन्िी भाषेतील साहित्यांर्ध्ये या सात वषाांत धर्ायात्रेत पारंगतता 

हर्ळहवली. वयाच्या हतसाव्या वषाापयांत चतुरस्त्र हवद्वत्त्ता संपादन केली. 

नंतर ते कलकत्ता हवद्यापीठात प्राध्यापक झाले. त्यानंतर कािी वषे पुण्याच्या िग्युासन 

कॉलेजर्ध्ये (लो. रटळक, आगरकर, गोखले यांच्या काळात) हशकवल्यानंतर त्यांना इंग्लंडच्या 

ऑक्सिडा हवद्यापीठातून हशकवण्याची        हवनंती करण्यात आली. हतथे ते            

पाली, संस्कृत, अधार्ागधी भाषा आहण बौद्ध धर्ााचा अभ्यास हशकवत असत. इंग्लंडर्धीलच नव्िे 

तर जगातील सवा दशेांच्या हवद्वानांकडून त्यांना िार र्ोठे र्ानर्रातब हर्ळाले.  

पण ि ेसवा र्ानसन्र्ान सोडून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी ते पुन्िा भारतात 

आले. इथ े ते गुजरात हवद्यापीठार्ध्ये हवनापगारी हशकवत असत. र्ीठाच्या सत्याग्रिात भाग 

घेतल्यारु्ळे त्यांना सिा वषाांचा तुरंुगवास भोगावा लागला. या स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळातच डॉ 

बाबासािबे आंबेडकर यांची त्यांच्याशी ओळख झाली आहण बाबासािबेांच्या जीवनावर कोसंबींचा 

अर्ीट असा ठसा उर्टला.  

डॉ. कोसंबींनी जैन धर्ााचािी अभ्यास केला. आपला रृ्त्यू जैन रु्नींप्रर्ाणे प्रायोपवेशनाने 

(उपोषणाने) व्िावा अशी त्यांची इच्छा िोती. परंतू र्. गांधीजींच्या हवनंतीने ते ददवसातून एक 

चर्चा काल्यााचा रस घेत. त्यांचे हनधन १९४७      वधाा येथे र्. गांधीजींच्या आश्रर्ातच झाले. 

बौद्ध धर्ा दोन िजार वषाांपेक्षा अहधक कालपयांत हनम्म्या र्ानवी जगात प्रचहलत िोता.  

त्याला पुन्िा नवा पाया देण्याचे आवश्यक काया धर्ाानंदांनी केले आि.े बौद्ध धर्ााला या हवज्ञानहनष्ठ 

व बुहद्धवादी नव्या युगाच्या प्रेरणांना अनुरूप स्वरूप दणेे आवश्यक िोत.े अद   भुत पौराहणक कथा, 

कहल्पत प्रसंग, आहण पारलौदकक तत्त्वज्ञान यांची शेकडो पुटे रू्ळच्या हववेकवादी शुद्ध बौद्ध 

धर्ाावर आहण बुद्धचररत्रावर शतकानुशतके चढलेली िोती, त्यारु्ळे नव्या युगाच्या प्रेरणांशी 

सुसंगत असे त्याचे स्वरूप राहिलेले नव्ित.े परंतु बुद्धचररत्राचे व बौद्ध धर्ााचे रू्ळचे शुद्ध स्वरूप या 
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नव्या युगाच्या प्रेरणांशी सुसंगत असेच आिे, असे ध्यानात आल्यारु्ळे अनेक आधुहनक पहिर्ी 

पंहडतांनी व हवशेषत: धर्ाानंदांनी ते स्वरूप यशस्वी रीतीने हववेकबुद्धीने शोधून काढले. 

बुद्ध व बौद्ध धर्ा िी जागहतक संस्कृतीला हर्ळालेली अलौदकक सवोत्त्तर् दणेगी असून िी 

भारताच्या प्राचीन इहतिासातील एक र्िान घटना आि.े र्ानवी संस्कृती शुद्ध नैहतक तत्त्वावर 

आधारलेली हनर्ााण करणे, ि ेआधुहनक र्ानवाचे परर्पहवत्र कताव्य आि.े ि े कताव्य बजावण्यात 

र्ानवाला अपयश आल्यास हवज्ञानाच्या सार्र्थयाावर आधारलेल्या भौहतक संस्कृतीसि र्ानवजात 

संपण्याचा धोका उत्पन्न झालेला आि.े म्िणून या जगाला तारण्याकररता बुद्ध व बौद्ध धर्ा यांची 

गरज आि ेयाची जाणीव त्यांनी जगाला करून ददली. 

आचाया धर्ाानंदांनी बुद्धचररत्र व बौद्धधर्ा यांचा वाङ  र्यीन पाया घातला, त्या पायावर 

इर्ारत उभारायचे काया थोर दहलत नेते डॉ. बोहधसत्व बाबासािबे आंबेडकर यांनी सुरू केले. 

त्यांच्या कायाास धर्ाानंदांचा आधार हर्ळाला. धर्ाानंदांनी हलहून प्रहसद्ध केलेले साहित्य िाच तो 

आधार िोय. हवचार िा संस्कृतीचा आधार असतो. धर्ाानंदांच्या साहित्यातील हवचारांचा गाभा 

हत्रकालाबाहधत व अजरार्रिी आिे, असे म्िणता येते. डॉ. आंबेडकर यांच्या नव्या आंदोलनाने त्या 

हवचारांना चांगला उजाळा हर्ळाला. त्या वैचाररक साहित्याच्या पाठीर्ागे फार र्ोठा त्याग िोता. 

ज्या उच्च हवचारांच्या पाठीर्ागे र्िान त्याग असतो, ते हवचार अहधक प्रभावीपणे दीघाकालपयांत 

र्ोठी प्रेरणा दते राितात.  

धर्ाानदं कोसंबी यांनी बहुतेक सवाच लेखन र्ोकळ्या सरळ अस्सल र्राठीत केले िे हवशेष. 

                     ए . ई                                                      

                        . 
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जातक कथा 
 

जातक कथा म्िणजे जन्र्ाच्या कथा.         .  

बौद्ध  धर्ाानुसार गौतर् बुद्धाने बुद्ध जन्र् घेण्यापुवी अनेकदा जन्र् घेतला आहण स्वतःचे 

शुद्धीकरण केले. यात कधी ित्ती, कधी वृक्ष, कधी िरीण, वाघ, तर कधी र्ानवी जन्र्ात, व्यापारी, 

राजा, नोकर, सैहनक असे अनेक जन्र् घेतले. या कथा     र्नोरंजक आिते. पण त्यांचा िते ूकेवळ 

टाईर्पास नसून सर्ाजाला सोप्या सरळ पद्धतीने नैहतकतेचे धडे दणे ेिा िोता. या कथा अहडच 

िजार वषाांपुवी हलिील्या गेल्या. त्यानंतरच्या काळातल्या हितोपदशे, पंचतंत्र ककवा ईसापहनती 

आदी जगभरातल्या सवाच गोष्टींवर जातक कथांची छाप जाणवते. 

जातककथांच्या द्वारे बौद्ध धर्ा जगाच्या अध्याा भागावर पोिोचला. कलाकारांना त्यांहन 

स्िूती ददली. अजजठ्याच्या जभतींवर असलेल्या हचते्र जातककथांचीच आिते. वेरूळची सुर्ारे एक 

तृहतयांश लेणीदखेील जातक कथांवर आधाररत आिते. जपान, इंडोनेहशया, अिगाहणस्तान, 

ब्रह्मदशे, नेपाळ, र्लेहशया. थायलंड, चीन, हव्िएतनार्, लाओस, कांपुहचया अशा असंख्य दशेांत 

िजारो लेणी, स्तुप आहण हभत्तीहचत्रांतून जातककथांची र्ाहिती हर्ळते. आंध्र आहण र्िाराष्ट्र 

यांच्या सीर्ारेषेवर जन्र्लेल्या या कथांनी संपूणा जग व्यापले आि.े जगातील सवा भाषांर्ध्ये याची 

भाषांतरे झाली आिते.                          ? 

ई साहित्य प्रहतष्ठान र्राठीर्ध्ये हवनारू्ल्य ई पुस्तकांद्वारे जातककथा हवतररत करत आि.े 

या कथा र्िान हवद्वान धर्ाानंद कोसांबी यांनी प्रचंड प्रयत्नांतून संकहलत केलेल्या आिते. या 

कथांतून आपण आपल्या रु्लांवर संस्कार घडवावेत िी अपेक्षा आि.े कृपया या कथा जास्तीत जास्त 

वाचकांपयांत नेण्यासाठी आम्िाला र्दत करा. 

जातक कथा इंटरनेटवर हवनारू्ल्य उपलब्ध करून दणेार या यशवंतराव चव्िाण प्रहतष्ठानचे 

आम्िी ऋणी आिोत. 

 

टीर् ई साहित्य 

http://www.esahity.com/


  जातककथा 

ई साहित्य प्रहतष्ठान                   www.esahity.com 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

जातककथासंग्रि 

पुस्तक पहिले 
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िातचें सोडून पळत्याच्या पाठीर्ागें लागू नये 

 

 

 

प्राचीन काळीं वाराणसीनगरांत ब्रह्मदत्त नांवाचा राजा राज्य करीत िोता. त्या वेळीं 

आर्चा बोहधसत्त्व एका र्ोठ्या सावकाराच्या कुळांत जन्र्ाला येऊन वयांत आल्यावर पांचशें 

गाड्या बरोबर घेऊन परदेशी व्यापाराला जात असे. तो कधी पूवाददवशेला जाई, आहण कधी कधीं 

पहिर् ददशेला जाई. 

एका वषी पावसाळा संपल्यावर आर्च्या बोहधसत्त्वानें परदशेी जाण्याची सवा हसद्धता 

केली. त्याच वेळीं दसुरा एक व्यापारी आपल्या पांचशे गाड्या घेऊन त्याच रस्त्यानें जाण्यास तयार 

झाला िोता. त्याला बोहधसत्त्व म्िणाला, ''हर्त्रा, आम्िी दोघे जर एकदर् एकाच र्ागाानें गेलों, तर 

आर्च्या बैलांना वैरण हर्ळण्यास अडचण पडले. आर्च्या र्ाणसांनाहि शाकभाजी बरोबर 

हर्ळणार नािीं तेव्िां आर्च्यापैकीं एकानें पुढें जावें, व दसुर् यानें आठ पंधरा ददवसांनी र्ागाहून 

जावें िें बरं.'' 

तो दसुरा व्यापारी म्िणाला, ''हर्त्रा, असें जर आि,े तर र्ीच पुढें जातों. कां कीं र्ाझी सवा 

हसद्धता झाली आि.े आतां येथें वाट पिात बसणें र्ला योग्य वाटत नािीं.'' 

बोहधसत्त्वाला िी गोष्ट पसंत पडली. त्या व्यापार् यानें पुढें जावें व बोहधसत्त्वानें पंधरा 

ददवसांनी त्याच्या र्ागाहून जावें असा बेत ठरला. तेव्िां तो व्यापारी आपल्या नोकरांस म्िणाला, 

''गड ेिो, आजच्या आज आम्िीं प्रवासाला हनघूं. पुढें जाण्यारु्ळें आम्िाला पुष्कळ फायदा िोणार 

आि.े आर्च्या बैलांना चारापाणी यथेच्छ हर्ळेल, व आर्च्या र्ालाला दार्दपु्पट ककर्त येईल.'' 
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पण बोहधसत्त्वाच्या अनुयायांना िा बेत आवडला नािीं. ते आपल्या र्ालकाला म्िणाले, 

''तुम्िी िें भलतेंच काय केलें ! आर्ची सवा तयारी आगाऊ झाली असतां तुम्िी त्या गृिस्थाला पुढें 

जाण्यास अनुर्हत ददली िें काय ? आम्िीं जर त्याला न कळहवतां रु्काट्यानें पुढें गेलों असतों तर 

आर्च्या र्ालाचा चांगला खप िोऊन आपल्या पदरांत पुष्कळ नफा पडला असता.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''तुम्िी म्िणतां अशी गोष्ट घडून आली नसती. र्ी जर त्याला न कळत 

पुढें जाण्यास हनघालों असतों, तर त्याला र्ाझा फार राग आला असता, व त्यारु्ळें आम्िां 

दोघांर्ध्ये भयंकर स्पधाा जुंपली असती. आतां पुढें जाण्यांत हवशेष फायदा आिे, असे तुम्िांस वाटतें; 

परंतु िेंदखेील ठीक नािीं. पावसाळ्यारु्ळें नादरुुस्त झालेले रस्ते पुढें जातांना करावे लागतील; 

नदीपार जाण्यासाठी उतार शोधून काढावा लागेल; व जंगलांत झरे ककवा हवहिरी बुजून गेल्या 

असतील त्या साफ कराव्या लागतील. जर त्याच्या र्ालाला चांगली ककर्त आली तर एकदां भाव 

ठरल्यारु्ळें आम्िालािी त्याच ककर्तीनें आर्चा र्ाल हवकतां येईल. एकंदरीत तो पुढें गेला असतां 

आम्िाला कोणत्याहि तर् िनेें नुकसान नािीं.'' 

त्या वेळीं जंबुद्वीपार्ध्यें पांच प्रकारची अरण्यें असत. ज्या अरण्यांत चोरांची वस्ती असे 

त्याला चोरकांतार असें म्िणत; जेथें जिस्त्र पशूंची वस्ती असे त्याला व्यालकांतार म्िणत असत; ज्या 

रठकाणीं हपण्यालादखेील पाणी हर्ळत नसे, त्याला हनरुदककांतार म्िणत असत; 

यक्षराक्षसाददकांची जेथें पीडा असे, त्याला अर्नुष्यकांतार असें म्िणत; आहण ज्या रठकाणी 

अन्नसार्ग्री हर्ळण्याची र्ारार्ार पड ेत्याला अल्पभक्ष्यकांतार असे म्िणत. 

बोहधसत्त्वाच्या र्ागाात जे र्ोठे जंगल िोते, तेथे पाण्याचा दषु्काळ असल्यारु्ळें आहण 

यक्षांची वस्ती असल्यारु्ळें त्याला हनरुदककांतार आहण अर्नुष्यकांतार असें म्िणत. बोहधसत्त्वाच्या 

साथीदारानें आपल्या लोकांसि ह्या जंगलाजवळ आल्यावर पाण्याची र्ोठर्ोठालीं र्डकीं भरून 

गाड्यावर चढहवलीं, आहण तो जंगलांतून पार जाऊं लागला. वारा पुढच्या बाजूला असल्यारु्ळें 

आपणाला धुळीची बाधा िोऊं नये या ितेूनें त्या व्यापार् यानें आपली गाडी सवाांपुढें चालहवली 

िोती.  

एक दोन ददवसांच्या रस्त्यावर गेल्यानंतर उलट ददशेनें एक व्यापारी सफेत बैलाच्या गाडींत 

बसून आपल्या नोकरांसि येत असलेला त्याच्या पािण्यांत आला. त्या व्यापार् यानें आहण त्याच्या 

नोकरांनीं स्नान करून गळ्यांत कर्लांच्या र्ाळा घातल्या िोत्या. त्याला पाहून वाराणसीहून 

हनघालेल्या व्यापारानें आपल्या गाड्या उभ्या करहवल्या व आपण खालीं उतरून त्याजजवळ गेला. 
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प्रहतपथानें येणार् या त्या गृिस्थानेंहि आपली गाडी उभी केली व तो खालीं उतरून वाराणसीच्या 

साथावािाला म्िणाला, ''आपण कोठून आलांत व कोणीकड ेचाललांत ?'' 

 

साथावाि म्िणाला, ''र्ी वाराणसीहून हनघून ह्या जंगलाच्या पलीकडील प्रदशेांत 

व्यापारासाठीं जात आि.े'' 
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गुिस्थ म्िणाला, ''ठीक आि;े पण आपल्या ह्या र्ागून येणार् या गाड्यांवर र्ोठर्ोठाली 

र्डकीं ददसतािते ती कोणत्या पदाथाानें भरलीं आिते ?'' 

साथावाि म्िणाला, ''िें जंगल हनरुदककांतार आि ेअसें आर्च्या ऐकण्यांत आल्यारु्ळें आम्िीं 

िीं र्डकीं पाण्यानें भरून बरोबर घेतलीं आिते.'' 

तो गृिस्थ र्ोठ्यानें िसंून म्िणाला, ''वः ! िें कांिी तरी भलतेंच तुर्च्या ऐकण्यांत आलें. 

पलीकड ेती हिरवी गार झाडी ददसते की नािीं, तेथें तुडुबं भरलेला एक र्ोठा तलाव आि.े त्या 

भागांत बारर्ािी पाऊस पडत असल्यारु्ळें पाण्याची टंचाई अशी कधींच पडत नािीं. नुकताच तेथे 

पाऊस पडल्यारु्ळें आर्च्या गाड्यांची चाकें  हचखलानें भरून गेलीं आिते तीं पिा. आर्चे बैल 

हभजून गेले आिते आहण पावसाच्या झडीनें हभजलेलीं आर्ची वस्त्रें अद्याहप वाळून गेलीं नािींत. 

आपण िीं पाण्याची भांडी गाड्यावर लादनू बैलांना हवनाकारण त्रास दते आिां ! बरें, आतां उशीर 

झाला. सिजासिजीं गांठ पडल्यारु्ळें आपला पररचय घडला. पुढें कधी गांठ पडली तर ओळखदखे 

असूं द्या म्िणजे झालें.'' 

साथावाि म्िणाला, िें काय हवचारतां. आपण ह्या बाजूनें आलांत म्िणून आर्चा फार 

फायदा झाला. दतंकथांवर हवश्वास ठेवून आम्िी आर्च्या गाड्यांवर िें पाण्याचें ओझें लादनू नेत 

िोतों. पण आतां त्याची जरूरी राहिली नािीं. नर्स्कार, अशीच रे्िरेबानी राहू ंद्या. 

तो गृिस्थ आपल्या नोकरांसि तेथून हनघून गेल्यावर साथावािानें र्डक्यांतील पाणी फें कून 

दणे्यास लाहवलें, व तीं र्डकी तेथेंच टाकहवलीं. आतां बैलांचे ओझें िलकें  झाल्यारु्ळे गाड्या त्वरेनें 

चालल्या िोत्या. परंतु सारा ददवस र्ागा क्रर्ण केल्यावरदखेील पाण्याचा पत्ता लागेना ! तेव्िां 

यक्षांनी आपणाला आहण आपल्या लोकांना फसहवण्यासाठीं अशी युक्ती लढहवली असली पाहिजे, िी 

गोष्ट त्या साथावािाला लक्ष्यांत आली.  

पण  

''चौरे* गत ेवा दकर् ुसावधान ं 

हनवााणदीप ेदकर् ुतलैदानर् ''  
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(* चोर पळून गेल्यावर सावध सावध म्िणून ओरडण्यांत काय फायदा ! ककवा ददवा 

हवझल्यावर तेल घालून काय उपयोग !!) ह्या म्िणीप्रर्ाणें संग्रिीं असलेलें पाणी कधींच जहर्नींत 

रु्रून गेलें िोतें ! 

त्या साथावािाच्या तांड्यांतील सवा लोक िताश िोऊन गेले, आहण बैलांना र्ोकळे सोडून 

गाड्या वतुाळाकार रचून आपापल्या गाडीखालीं शोकर्ग्न िोऊन बसले. तेव्िां त्यांच्या अंगीं त्राण 

राहिलें नािीं अशी त्या धूता यक्षाची पक्की खात्री झाली, तेव्िां त्या तांड्यावर तो तुटून पडला; व 

आपल्या अनुयायांना म्िणाला, ''गड ेिो, र्ाझी युहक्त हसद्धीला जाणार नािीं असें तुम्िाला वाटलें 

िोतें परंतु तो साथावाि िातचें सोडून पळत्याच्या पाठीं लागणारा असल्यारु्ळें र्ाझा पाय त्यावर 

हबनचूक पडला. आज तुम्िी यथेच्छ भोजन करा. अशी पवाणी पुन्िां येईल कीं नािीं याची र्ला 

शंकाच आि.े'' 

गाड्यांतील सार्ानसुर्ान आहण गाड्या तेथेंच टाकून दऊेन यक्षांनी सवा बैलांना आहण 

र्ाणसांना खाऊन टादकलें, आहण र्ोठ्या िषाानें नाचत उडत ते आपल्या हनवासस्थानाला गेले. 

त्या रू्खा साथावािाला वाराणसीहून हनघून पंधरवडा झाल्यावर आर्चा बोहधसत्त्व आपल्या 

नोकरांसि वाराणसीहून हनघून अनुक्रर्ें प्रवास करीत करीत त्या जंगलांजवळ आला. तेथें आपल्या 

सगळ्या लोकांना एकत्र जर्वून तो म्िणाला, ''गडे िो िें हनरुदककांतार असून अर्नुष्यकांतारहि 

आि.े तेव्िां तेथें आम्िी र्ोठ्या सावधपणानें वागलें पाहिजे. जर वाटेंत तुम्िाला कोणी भलतेंच फळ, 

रू्ळ, दाखवील तर तें तुम्िी खातां कार्ा नये; अपररहचत शाकभाजीचा तुम्िी आपल्या अन्नात 

उपयोग कररतां कार्ा नये; ककवा अन्य कोणतीहि हवशेष गोष्ट घडून आली, तर ती ताबडतोब र्ला 

सांहगतल्यावांचून राितां कार्ा नये.'' 

बोहधसत्त्वाच्या म्िणण्याप्रर्ाणें वागण्याचें त्या सवाांनी कबूल केलें. बोहधसत्त्व अत्यंत 

व्यविारहनपुण असल्यारु्ळें आपल्या हिताहिताचें ज्ञान त्याला हवशेष आिे, असें जाणून त्यांनी 

आपला भररभार त्यावर सोंपहवला. 

त्या रु्ख्य साथावािाला आहण त्याच्या अनुयायांना दबुाळ करून र्ारून खाल्ल्यापासून 

यक्षांना र्नुष्यर्ांसाची हवशेष गोडी लागली िोती. पूवीप्रर्ाणें त्यांनी आपलें स्वरूप पालटून ते 

बोहधसत्त्वाच्या लोकांपुढें आले; आहण जवळ पाण्याचा तलाव आि े इत्यादद वतार्ान त्यांनी 

सांहगतलें. बोहधसत्त्व सवाांच्या र्ागल्या गाडीवर बसून चालला िोता. पुढें चाललेले त्याचे नोकर 

धांवत धांवत येऊन त्याला म्िणाले, ''धनीसािबे, आतांच िा एक व्यापारी दसुर   या बाजूनें आपल्या 
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नोकरचाकरांसि येत आि.े त्या सवा लोकांच्या गळ्यांत कर्लांच्या र्ाळा आिते. आहण त्यांच्या 

गाड्यांची चाकें  हचखलानें भरलेलीं आिते. ते सांगतात कीं, पलीकड ेजें हिरवेंगार अरण्य ददसतें तेथे 

एक तलाव आि ेव त्या भागांत बारर्ािी पाऊस पडत असतो, तेव्िां आम्िीं िी पाण्याची भांडीं 

वाहून नेण्यापेक्षां येथेंच टाकून ददल्यास आर्च्या बैलांचे ओझें कर्ी िोईल, व त्या तलावाजवळ 

आम्िीं लवकरच पोिचूं.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''गड ेिो, तुम्िी र्ाझ्या हुकुर्ाबािरे चालंू नका. पाण्याचा थेंब दखेील 

फुकट खचा िोऊं दऊंे नका. आतां जवळ पाऊस पडत आि ेअसें तुम्िी म्िणतां, पण पावसाची िवा 

एकाच्या तरी अंगाला लागली आि ेकाय ? ककवा आकाशार्ध्यें एक तरी ढग ददसत आि ेकाय ?'' 

ते म्िणाले, ''आम्िाला ढग ददसत नािीं; हवजेचा कडकडाट ऐकंु येत नािीं; ककवा आम्िाला 

थंड िवाहि लागत नािीं. परंतु ज्या अथी तो सभ्य गृिस्थ आहण त्याचे इतके नोकरचाकर र्ोठा 

तलाव असल्याचें सांगत आिते, एवढेंच नव्ि,े तर त्यांपैकी पुष्कळांच्या गळ्यांत कर्लांच्या र्ाळा 

आिते, त्या अथी त्यांच्यावर हवश्वास ठेवण्यास िरकत नािीं.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''पण हवश्वास ठेवण्याची एवढी घाई कां करा ? आणखी एका 

योजनाच्या अंतरावर तलाव आि ेअसें जर तो गृिस्थ सांगत आिे, तर आपण तेथें जाऊन िें पाणी 

फें कून दऊंे, व पुढें जरूर वाटल्यास त्या तलावाचें पाणी भांड्यांत भरून घेऊं. आजचा ददवस बैलांना 

थोडा त्रास पडला तरी िरकत नािीं.'' 

बोहधसत्त्वाच्या हुकुर्ाप्रर्ाणें त्याच्या लोकांनी पाणी बािरे टादकलें नािीं. त्या 

सभ्यपुरुषवेषधारी यक्षानें पुष्कळ आग्रि केला; परंतु त्या लोकांची बोहधसत्त्वावरील श्रद्धा ढळली 

नािीं. तेथून दसुर् या रु्क्कार्ावर गेल्यावर सार्ानानें लादलेल्या पांचशें गाड्या आहण इतस्ततः 

पडलेल्या बैलांचे व र्ाणसांचे अहस्थपंजर त्यांना आढळले. तेव्िां बोहधसत्त्व म्िणाला, ''गड े िो, 

पिा! िा आर्चा रू्खा साथावाि आपल्या लोकांसि नाश पावला ! आपल्या जवळील पाणी नवीन 

पाणी सांपडल्यावांचून यानें जर फेकून ददलें नसतें तर िा आपल्या लोकांसि यक्षांच्या भक्ष्यस्थानीं 

पडला नसता. िातचें सोडून पळत्याच्या पाठीं लागणार् यांची िी अशीच गत िोत असते !'' 
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त्या गाड्यांवरील बहुर्ोल सार्ानसुर्ान आपल्या गाड्यांवर घालून आहण आपल्या 

गाड्यांवरील अल्पर्ोल वस्तु तेथेंच टाकून दऊेन बोहधसत्त्व आपल्या लोकांसि सुखरूपपणें त्या 

कांताराच्या पार गेला, व तेथें र्ोठा फायदा हर्ळवून पुनः सुरहक्षतपणें वाराणसीला आला. 

* प्रत्यक्ष आया वदती स्थान दजुे तार्कककास आवडतें ॥ 

जाणोहन तत्त्व सुज्ञें सोडू ंनये कुशलकर्ा जें घडतें ॥१॥ 

रू्ळ पाली गाथा अशी आि े– 

अपण्णकं ठानरे्के दहुतयं आहु तदक्कका । 

एतदञ्ञाय रे्धावी तं गण्ि ेयदपण्णकं ॥ 
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प्रयत् नाचें फळ 

(वण्णुपथ जातक नं. २) 

 

 

 

 

आर्चा बोहधसत्व काशीराष्ट्रार्ध्यें साथावाि कुळांत जन्र्ाला येऊन वयांत आल्यावर 

आपल्या हपत्याचा धंदा करीत असे. एकदां तो व्यापारासाठीं र्रुरं्डळांतून जात असतां वाटेंत एका 

साठ योजनें लांबीच्या वाळूच्या रै्दानाजवळ आला. ह्या रै्दानांतील वाळू इतकी सूक्ष्र् िोती कीं ती 

रु्ठींत दखेील रिात नसे. सकाळीं पहिल्या प्रिरानंतर ह्या रै्दानांतून प्रवास करण्याची सोय 

नव्िती. सूयादकरणांनीं वाळू संतप् त िोऊन जात असल्यारु्ळें हतच्यावरून र्ाणसाला अगर 

जनावराला चालत जाणें शक्यच नव्ितें. 

बोहधसत्त्वानें ह्या रै्दानाजवळ आल्यावर एक वाटाड्या घेतला. िा एक वाळूचा र्ोठा 

सर्ुद्रच असल्यारु्ळें वाटाट्यावाचून तरून जातां आला नसता. तो वाटाड्या पुढच्या गाडींत एका 

चौरंगावर बसून आकाशांतील तार् यांच्या अनुरोधानें त्या लोकांना रस्ता दाखवीत असे. सवा रात्र 

प्रवास करून सूयोदयाचे वेळीं सवा गाड्या एका रठकाणीं वतुाळाकार ठेवीत असत, व त्यावर 

तात्पुरता रं्डप करून त्या खालीं सगळीं र्ाणसें आहण जनावरे सारा ददवस हवश्रांहत घेत असत. 

याप्रर्ाणें आर्चा बोहधसत्त्व व त्याबरोबर असलेले लोक त्या वालुकाकांतारांतून जात 

असतां दसुर् या टोंकाला आले. आतां जवळचीं गांवें एका रु्क्कार्ाच्या पल्ल्यावर राहिलीं िोतीं. तेव्िां 

तो वाटाड्या म्िणाला, ''आम्िीं वाळूच्या रै्दानांतून गांवाच्या नजीक येऊन पोिोंचलों. आज रात्रीं 

ह्या रु्क्कार्ाहून हनघालों म्िणजे उद्यां सकाळीं आम्िीं एका संपन्न गांवाला जाऊन पोिचूं. आतां 

पाणी आहण लांकड ेबरोबर घेण्याचें कांिी कारण राहिलें नािीं.'' 
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त्या वाटाड्याच्या सांगण्याप्रर्ाणें बोहधसत्त्वाच्या लोकांनी सपाण आहण पाणी तेथेंच टाकून 

दऊेन ते पुढल्या प्रवासाला हनघाले. 

एक दोन आठवड ेवाटाड्याला रात्रीं रु्ळींच झोंप न हर्ळाल्यारु्ळें तो अगदीं थकून गेला 

िोता. र्ध्यरात्रींच्या सुर्ारास बसल्या रठकाणींच त्याला नीज आली, आहण त्याची गाडी भलत्याच 

र्ागाानें वळली िें त्याला सर्जलें दखेील नािीं. अवशेष रात्र बैल चालत जाऊन पुनः र्ागल्या 

रु्क्कार्ावर आले. वाटाड्याच्या गाडीच्या र्ागोर्ाग इतर गाड्या चालत असल्यारु्ळें त्या सवा तेथें 

येऊन पोिोंचल्या. अरुणोदयाचे सुर्ारास वाटाड्या जागा िोऊन पाितो तों त्याला आपण 

पूवीच्याच रठकाणीं येऊन पोंचल्योचें सर्जून आलें, आहण तो र्ोठ्यानें ओरडला. ''गाड्या र्ागें 

दफरवा. र्ागें दफरवा.'' 

त्या रं्डळींत फारच गडबड उडून गेली. आपण कोठें  पोंचलों, िें कोणास सर्जेना. 

वाटाड्याच्या सांगण्याप्रर्ाणें गाड्या र्ाघार् या वळवण्यांत आल्या. परंतु इतक्यांत सूयोदय झाला. 

गाड्या वतुाळाकार करून त्यावर रं्डप घालून ते लोक आपापल्या गाडीच्या खालीं शोकाकुल िोऊन 

पडले ! जो तो म्िणाला, ''काय िो आम्िी पाणी फें कून ददलें आहण आतां पाण्यावांचून तळर्ळून 

र्रण्याची आर्च्यावर पाळी आली आि.े'' 

पण बोहधसत्त्वाचा धीर र्ात्र खचला नािीं. सकाळच्याच प्रिरीं त्यानें आसपासची जर्ीन 

तपासून पाहिली. जवळच्या एका लिानशा झुडपाखालीं त्याच्या पिाण्यांत दवूाा आल्या. तेव्िां 

त्यानें असें अनुर्ान केलें कीं, खालीं असलेल्या पाण्याच्या झर् याच्या ओलाव्यानें त्या हजवंत राहिल्या 

असाव्या. तो आपल्या लोकांजवळ येऊन त्यांना म्िणाला, ''गड े िो, आतां हनजण्यांत अथा नािी. 

आपण जर िताश िोऊन पडलों, तर आपणाला र्रणोत्तरदखेील सद् गहत हर्ळावयाची नािीं. रृ्त्यु 

यावयाचाच असला तर तो प्रयत् नांनीं येऊं द्या. िताश िोऊन र्रणें िें शूराला शोभण्यासारखें कृत्य 

नािीं. चला ! आर्च्याजवळ जेवढ्या कुदळी, खोरी आहण पाट्या असतील तेवढ्या घेऊन आपण त्या 

पलीकडच्या झुडुपाजवळ खणून पाहू,ं तेथें पाणी लागण्याचा संभव आि.े'' 

त्या र्नुष्यांनी त्या झुडुपाजवळ एक रं्डप उभारला व त्याखाली खोदण्यास आरंभ केला. 

पुष्कळ खोल खड्डा खणण्यांत आला; तथाहप पाण्याचा पत्ता लागेना; इतक्यांत एकाची कुदळ जाऊन 

दगडावर आदळली ! तेव्िां त्या सार् यांची पूणा हनराशा झाली ! परंतु बोहधसत्त्व र्ात्र डगर्गला 

नािीं. तो त्या खड्डयांत खालीं उतरला आहण त्या खडकाला त्यानें कान लावून पाहिला. तो खडक 

इतका पातळ िोता कीं, त्याच्या खालून वािणार् या झर् याचा आवाज स्पष्टपणें ऐकंु येत िोता. 
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बोहधसत्त्व आपल्या स्वतःच्या नोकरास िांक र्ारून म्िणाला, ''गड्या पिार घेऊन इकड ेये, आहण 

या दगडावर चार धके्क र्ार पाहू ंकसे. आतां िातपाय गाळून बसण्याची वेळ नव्ि.े ऊठ चल लवकर 

!'' 

 

नोकरानें भली र्ोठी पिार घेऊन त्या दगडावर जोरानें चार पांच प्रिार केले. तेव्िां तो दगड 

दभंुग िोऊन खालच्या झर् यांत पडला. झर् याचा प्रवाि अडवला गेल्यारु्ळें पाण्याची धारा एकदर् 

वर उडाली ! सगळ्या लोकांनी स्नान केलें व खाऊनहपऊन ते संतृप् त झाले. बोहधसत्त्वाच्या धीराची 

जो तो प्रशंसा करंू लागला. पाणी आि ेअसें दशाहवण्यासाठीं त्या रठकाणी एक ध्वज उभारून ते 

लोक बोहधसत्त्वाबरोबर त्या कांतारांतून सुरहक्षतपणें पार पडले. 

* वाळूच्या कांतारीं यत् न करुहन लाभलें तयां पाणी ॥ 

साधु स्वयत्नें हर्ळावी शांतीची र्ानसीं तशी खाणी ॥१॥ 

* रू्ळ गाथा-- 

अदकलासुनो वण्णुपथे खणन्ता अदगंणे तत्थ पयं अहवन्दु ं। 

एवं र्ुनी हवररयबलूपपन्नो अदकलासु हवन्द ेिदयस्य साजन्त ॥ 
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लोभाचा पररणार् 

(सेररववाहणज जातक नं. ३) 

 

 

 

 

तैलवाि नदीच्या कांठी आंध्रपूर नांवाचें नगर िोतें. तेथें एक प्रख्यात श्रेष्ठी रिात असे. 

कालांतरानें ह्या श्रेष्ठीच्या घरावर अवदशेची फेरी आली. धनदौलत नष्ट झाली; आहण घरांतील सवा 

पुरुषरं्डळी र्रून गेली, एक भोळसर बाई आहण हतची नात एवढींच काय ती दोन र्नुष्यें ह्या 

श्रेष्ठीचें कुळांत हशल्लक राहिली िोतीं. आपल्या वाड्याच्या र्ोडक्यातोडक्या भागांत राहून त्या 

दोघी बाया र्ोलर्जूरीवर आपला हनवााि करीत असत. 

त्या काळीं आर्चा बोहधसत्त्व एका वाण्याच्या कुळांत जन्र्ला िोता. वयांत आल्यावर तो 

दसुर् या एका सेररवा नांवाच्या फेरीवाल्या वाण्याबरोबर फेरीवाल्याचा धंदा करून आपला हनवााि 

करीत असे. एकदां दफरत दफरत तें दोघे आंध्रपुराला आले. तेथें आपसार्ध्यें स्पधाा िोऊं नये म्िणून 

त्यांनी त्या शिरांतील गल्ल्या वांटून घेतल्या. ज्याच्या वांट्याला जे रस्ते आले असतील ते त्यानें 

दफरून संपहवल्यावांचून दसुर् यानें त्या रस्त्यांत आपला र्ाल हवकण्यासाठीं दफरंू नये, असा त्यांनी 

हनबांध केला. बोहधसत्त्वानें आपल्या वांट्याला आलेल्या रस्त्यांतून फेरी करून पांचशें * काषाापणांची 

हवक्री केली. 

(* काषाापण ि ेएकप्रकारचें नाणें असे. सुवणा काषाापण, रौप्य काषाापण व ताम्र काषाापण 

असे त्याचे भेद असत. त्याच ककर्ती खात्रीनें सांगता येत नािींत. तथाहप अनुक्रर्ें ५ रुपये, १ रुपया 

व अधाा आणा अशा असाव्या असा अंदाज कररतां येतो. तेथें बोहधसत्त्वानें ५०० ताम्र काषाापणाची 

हवक्री केली असावी; व ह्या गोष्टींत पुढेंहि ताम्र काषाापणच अहभर्त असावा.) 
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सेररवा आपल्या हिश्श्याला आलेल्या रस्त्यांतून फेरी करीत असतां वर सांहगतलेल्या 

श्रेष्ठीच्या र्ोडक्या वाड्यावरून ''र्णी घ्या, र्णी घ्या, नानातर् िचेे हजन्नस घ्या,'' असें र्ोठ्यानें 

ओरडत चालला िोता. तें ऐकून त्या घरांत रािणारी रु्लगी धावत जाऊन आपल्या आजीला 

म्िणाली, ''आजीबाई आजीबाई, िा व्यापारी आर्च्या घरावरून चालला आि.े त्याजकडून कांचेचे 

र्णी ककवा दसुरा एकादा हजन्नस र्जसाठीं हवकत घे.'' 

आजीबाई म्िणाली, ''रु्ली, आम्िाला हर्ळणार् या र्ोलर्जूरीनें आर्चा हनवाािदखेील 

नीटपणें िोत नािीं. र्ग आम्िाला र्णी वगैरे हजन्नस घेणें शक्य आि ेकाय ?'' 

र्ोडक्यातोडक्या सार्ानार्ध्यें एक भलें र्ोठें  ताट पडलें िोतें. तें त्या रु्लीनें आपल्या 

आजीजवळ आणून ती म्िणाली, ''आजीबाई ह्या ताटाचा आम्िाला रु्ळींच उपयोग िोत नािीं. र्ी 

आज दकती ददवस पािातें, िें ताट त्या र्ोडक्या सार्ानांत पडून राहिलें आि.े िें दऊेन तो व्यापारी 

कांिी हजन्नस दते असला तर आपण घेऊं.'' 

आजीबाईनें सेररवा वाण्याला बोलावून आणून एका आसनावर बसावयास सांहगतलें, आहण 

ती त्याला म्िणाली ''आया, आर्च्या घरांत िें जुनें ताट पडून राहिलें आि.े याचा आम्िाला सध्यां 

कांिी एक उपयोग िोत नािीं. जर ह्याच्या र्ोबदला र्ाझ्या रु्लीसाठीं एकादद र्ण्याची र्ाळ द्याल, 

तर र्ी तें ताट तुम्िास दईेन.'' 

सेररवा वाण्यानें तें ताट िातांत घेतलें. त्याच्या वजनावरूनच तें सोन्याचें असावें अशी 

त्याला शंका आली? आहण कसोटीला लावून पाहिल्यावर त्याची खात्री झाली. पण त्या बाईला 

कांिीं एक सर्जूं न दतेां तो म्िणाला, ''िें हभकार ताट येथें कशाला आहणलें ! ह्याची ककर्त एक पै 

दखेील िोणार नािीं. ह्याच्या र्ोबदला र्ण्याची र्ाळ र्ला कशी दतेां येईल ? तुम्िा बायकांना 

अक्कल कशी ती रु्ळींच नसते. उगाच र्ला त्रास ददलात.'' 

असे उद् गार काढून आहण तें ताट तेथेंच जहर्नीवर फें कून दऊेन सेररवा त्या वाड्यांतून 

चालता झाला. वाटेंत तो आपणाशींच म्िणाला ''त्या ताटाची खरी ककर्त म्िटली म्िणजे एक लाख 

काषाापण असली पाहिजे आहण र्ाझ्या सगळ्या र्ालाची ककर्त फार झाली तर तीन चार िजार 

काषाापण असूं शकेल. तेव्िां र्ाझा सवा र्ाल दऊेन तें ताट र्ला हर्ळालें असतें तरीदखेील र्ाझा 

पुष्कळच फायदा झाला असता परंतु ज्या अथी त्या बाईला त्या ताटाची ककर्त र्ािीत नािीं, त्या 
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अथी र्ण्याची एक र्ाळ तरी कां खचा करा ! संध्याकाळच्या वेळीं पुनः येऊन अधाा काषाापण 

ककर्तीचे कांिी र्ोडके तोडके कांचेचे र्णी दऊेन र्ला तें ताट सिज उपटतां येण्यासारखें आि.े 

आर्च्या व्यापारी लोकांचें िेंच तत्व आि ेकीं, जेथें अध्याा काषाापणानें कार् िोत असेल, तेथें पाउण 

काषाापण दखेील खचा करंू नये.'' 

अशा हवचारतरंगांत गका  िोऊन सेररवा त्या गल्लींतून बािरे पडला. बोहधसत्त्वाच्या 

हिश्श्याला आलेले सवा रस्त्यांतून फेरी करून झाल्यावर; तो सेररवा ज्या गल्ल्यांतून फेरी करून 

हनघाला त्या गल्ल्यांत हशरला. अनुक्रर्ें तो त्या बाईंच्या वाड्याजवळ आला. तेव्िां हतची नात हतला 

म्िणाली, ''आजीबाई, िा दसुरा एक वाणी ह्या रस्त्यानें जात आि.े त्याला तें ताट दऊेन तो कांिी 

दते असल्यास पाहू.ं'' 

आजीबाई म्िणाली, ''रु्ली, त्या पहिल्या वाण्यानें आर्ची हनभात्साना केली तेवढी पुरे नािीं 

का झाली ? आता पुनः ह्याच्याकडून फजीती करून घ्यावयाची तुझी इच्छा आि ेकाय ?'' 

रु्लगी म्िणाली, ''आजीबाई, रु्खचयेवरून िा वाणी पूवीच्या वाण्यासारखा ककाश ददसत 

नािीं. आर्च्या ताटाची ककर्त कवडीची नसली, तरी तो आर्च्याशीं सभ्यपणानें वागेल असें र्ला 

वाटतें.'' 

आजीनें नातीच्या आग्रिास्तव बोहधसत्वाला िांक र्ाररली आहण ओसरीवर र्ांडलेल्या एका 

आसनावर बसावयास सांहगतलें. तो खालीं बसल्यावर ती त्याला म्िणाली, ''ह्या जुन्या ताटाची 

कांिी तरी ककर्त असावी असें र्ला वाटतें, कांकीं, आर्च्या घरीं ज्या काळीं लक्ष्र्ी पाणी भरीत 

िोती, त्या काळचें िें ताट आि.े पण तुर्च्या पूवी येथें येऊन गेलेला व्यापारी गृिस्थ याची कांिींच 

ककर्त नािीं असें म्िणतो. तुम्िीं िें एकवार नीट तपासून पिा, आहण जर याची कांिी ककर्त िोत 

असेल, तर ह्याच्या र्ोबदला र्ाझ्या रु्लीसाठीं एकादा र्ण्याचा अलंकार द्या.'' 

बोहधसत्वानें तें ताट कसोटीला लावून पाहिलें, आहण तो त्या बाईला म्िणाला, ''बाई, ह्या 

ताटाची ककर्त एक लाख काषाापण आिे, र्ाझ्याजवळ अवघे पांचशें काषाापण आिते, आहण र्ाझ्या 

र्ालाची ककर्त फार झाली तर तीन साडेतीन िजार काषाापण भरेल. तेव्िां ह्या ताटाच्या र्ोबदला 

दणे्याजोगें र्जपाशीं कांिीं नािीं.'' 
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बोहधसत्वाचें सचोटीचें वतान पाहून त्या कुलीन स्त्रीला फार संतोष झाला. ती म्िणाली, 

''व्यापारी लोकांत तुझ्यासारखा प्रार्ाहणक र्ाणुस हवरळा. आम्िीं जर िें ताट बाजारांत हवकावयास 

नेलें तर आर्च्या ह्या दाररद्वावस्थेंत आर्च्यावर चोरीचा आळ येण्याचा संभव आि.े तेव्िां तुला जें 

कांिी दणेें शक्य असेल तेवढें दऊेन िें ताट घेऊन जा. तुझ्या प्रार्ाहणकपणाच्या वतानाबद्दल िें तुला 

बक्षीस आि ेअसें आम्िीं सर्जू.'' 

 

बोहधसत्व म्िणाला, ''र्ाझ्याजवळ 

असलेला सवा र्ाल आहण रोकड रक्कर् ह्या 

ताटाच्या र्ोबदला र्ी तुम्िाला दतेों, र्ात्र र्ला 

ह्या रकरे्पैकी आठ काषाापण आहण र्ालापैकीं 

र्ाझी तराजू र्ला द्या.'' 

त्या बाईला िा सौदा पसंत पडला. 

बोहधसत्व तें ताट, आपली तराजू आहण आठ 

काषाापण घेऊन नदीच्या काठीं आला, व ते 

काषाापण दऊेन त्यानें नावाड्याला हवलंब न 

लावतां आपणाला परतीरीं पोंचहवण्यास 

सांहगतलें. 

 

इकड ेसेररवा सवा शिर जिडल्यावर पुन्िां त्या कुलीन स्त्रीच्या घरी गेला व हतला म्िणाला, 

''बाई, तें ताट आण पाहू.ं त्या ताटाची जरी कांिींच ककर्त नािीं, तथाहप तुझ्यासारख्या थोर 

घरांण्यांतील बाईला वाईट वाटंू दणेें र्ला योग्य वाटलें नािीं, म्िणून पुनः येथवर येण्याची र्ीं 

तसदी घेतली.'' 
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बाई म्िणाली, ''वा ! वा ! तू र्ोठा धूता ददसतोस ! जणूं काय आर्च्यावर उपकार 

करण्यासाठींच येथें आला आिसे ! पण िें पिा ! त्या आर्च्या ताटाची ककर्त एक लाख िोती, आहण 

त्याच्या र्ोबदला पांच-आठ काषाापण ककर्तीची एकादी र्ण्याची र्ाळ दखेील दणेें तुला कठीण 

पडलें ! म्िणजे जवळ जवळ आर्चें ताट तूं फुकटच घेऊं पिात िोतास !! परंतु तुझ्या धन्याच्या 

योग्यतेचा दसुरा एक सज्जन वाणी येथें आला, आहण त्यानें त्या ताटाची खरी ककर्त आम्िास 

सांहगतली; व आपणाजवळ िोता नव्िता तो सवा र्ाल आहण पैसा आम्िास दऊेन तो तें ताट घेऊन 

गेला. तूं जर त्या वेळीं आम्िास एकादी र्ण्याची र्ाळ ददली असतीस, तर ते ताट तुलाच हर्ळालें 

असतें ! पण अहत शिाण्याचा बैल ररकार्ा !''  

िें त्या बाईचें भाषण ऐकतांच सेररवा हपसाळलेल्या कुतर् यासारखा उन्र्त्त झाला. त्यानें 

आपला र्ाल व पैसे त्या बाईच्या दरवाज्यांत इतस्ततः फें कून ददले, व एक भलें र्ोठें  दांडकें  घेऊन 

तो नदीवर धांवला. बोहधसत्व नदीच्या र्ध्यभागी पोंचला िोता त्याला पाहून सेररवा अत्यंत 

संतप् त झाला, व 'नाव परत आणा, नाव र्ागें आणा' असें र्ोठर्ोठ्यानें ओराडूं लागला. कोणी कांिी 

सांहगतलें तरी नाव न दफरवतां आपणाला त्वरेनें परतीरी पोचहवलें पाहिजे, असा बोहधसत्वानें 

अगाऊच करार केला िोता तेव्िां नावाड्यांनीं सेररवा वाण्याच्या ओरडण्याकडे लक्ष्य न दतेां वेगानें 

नाव पुढें चालहवली. सेररवा ओरडून ओरडून थकला व घेरीं येऊन तेथेंच पडला ! 

* अहतलोभें धर्ानया र्ोहुहनयां कष्ट फार भोगाल ॥ 

तो सेररवा बुडाला, तेजव तुम्िीं शोक सागरी व्िाल ॥१॥ 

* रू्ळ गाथा -- 

इध चे चे हिनं हनराधेहस सद्धम्र्स्स हनयार्तं । 

हचरं त्वं अनुतपेस्सहस सेररबायंऽव वाहणजो ॥ 
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अन्यायी अहधकारी. 
(तडुंलनाहल जातक न.ं ५) 

 

 

 

वाराणसीर्ध्यें दसुरा एक ब्रह्मदत्त नांवाचा राजा राज्य करीत िोता. त्या वेळीं आर्चा 

बोहधसत्त्व लिान अहधकारावरून बढती, िोत िोत परदशेांतून येणार् या र्ालाची ककर्त ठरहवणारा 

रु्ख्य अहधकारी झाला. बोहधसत्त्व र्ालाची यथायोग्य ककर्त ठरवीत असे. पण ब्रह्मदत्ताला तें न 

आवडल्यारु्ळें तो बोहधसत्त्वाला एकांत स्थळीं बोलावून आणून म्िणाला 'हर्त्रा, तुला लिान 

अहधकारापासून र्ी ह्या र्ोठ्या अहधकारावर चढहवलें आिे, तें कां िें तुला र्ािीत आि ेकाय ?'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''र्िाराज, र्ाझ्या प्रार्ाहणकपणाचें िें फळ आि े असें र्ी सर्जतों. 

आजपयांत ज्या ज्या लोकांशीं र्ाझा संबंध आला त्यांना त्यांना कोणत्यािी रीतीनें र्जपासून ताप 

झाला नािीं; एवढेंच नव्ि,े सवात्र र्ी आपल्या प्रजेची यथाशहक्त सेवा केली आि.े र्ाझ्या वररष्ठ 

अहधकार् यांहवरुद्ध देखील दबुाळांचा र्ी कैवार घेतला आि.े या र्ाझ्या कार्हगरीनें प्रसन्न िोऊन 

श्रीरं्तांनीं या अहधकारावर र्ला आहणलें अशी र्ाझी सर्जूत आि.े'' 

ब्रह्मदत्त म्िणाला, ''तूं र्ाझ्या प्रजेची सेवा केलीस िें ठीक आि े पण तुझा पगार र्ाझ्या 

हतजोरींतून हर्ळत असल्यारु्ळें तूं र्ाझ्या सेवेंत अंतर पडूं दतेां कार्ा नये. कधी कधीं प्रजेचा आहण 

राजाचा अथा एकच असतो असें नािीं; आहण राजसेवकांनी प्रथर्तः आपल्या धन्याचा अथा साधून 

सवड झाल्यास इतरांचा साधावा िें योग्य आि.े आज र्ी तुला या रठकाणीं बोलावून आहणलें त्याचें 

कारण िें कीं परदशेांहून येणार् या र्ालाला खरीखुरी ककर्त दऊेन तूं जर र्ाल खरेदी करंू लागलास 

तर र्ाझी हतजोरी थोडक्याच रु्दतींत ररकार्ी पडले.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''पण ह्या बाबतीत र्ला दसुरें कांिी कररतां येण्यासारखें आि े असें 

वाटत नािीं. सत्य सवाांत श्रेष्ठ आि ेिें सुभाहषत आपणाला र्ािीत आिचे. तेव्िां सत्याचा भंग िोऊं 
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न दणेें िें र्नुष्याचें पहिलें कताव्य िोय. पण सर्जा, परदशेांतून आलेल्या र्ालाची र्ी भलतीसलती 

ककर्त ठरहवली, तर दशेोदशेीं आपल्या राज्यपद्धतीची अपकीर्तत िोईल, आहण कोणताहि चांगला 

व्यापारी आपला र्ाल घेऊन ह्या शिरांत येण्यास धजणार नािीं. प्रार्ाहणकपणानें परर्ाथाच 

साधतो असें नािीं, परंतु प्रपंचांत दखेील प्रार्ाहणकपणासारखा दसुरा सुखावि र्ागा नािीं.'' परंतु 

त्या लोभी राजाला बोहधसत्त्वाचा प्रार्ाहणकपणाचा र्ागा आवडला नािीं. त्यानें त्याला त्या 

अहधकारावरून दरू केलें, आहण त्याच्या ऐवजीं आपल्या भोंवतीं जर्लेल्या तोंडपुजे लोकांपैकीं 

एकाला त्या अहधकारावर नरे्हवलें. तो गिृस्थ राजाला आवडले अशा रीतीनें परदशेांतनू यणेार् या 

र्ालाची ककर्त ठरवीत असे. तो राजाच्या र्जीतील असल्याकारणानें त्याहवरुद्ध कोणी तक्रार केली 

नािीं. 

कांिी काळ गेल्यावर उत्तरेकडील दशेांतून एक घोड्यांचा व्यापारी पांचशें उत्तर् घोड ेघेऊन 

हवकण्यासाठी वाराणसीला आला. राजाच्या ककर्त ठरहवणार् या नवीन अहधकार् यानें त्या घोड्यांची 

ककर्त * पावशेर तांदळू ठरहवली. त्याप्रर्ाणें राजानें त्या व्यापार् याला पावशेर तांदळू दऊेन घोड े

आपल्या पागेंत बांधण्यास हुकूर् केला. गरीब हबचारा व्यापारी ते तांदळू फडक्यांत बांधून आंसवें 

गाळीत तेथून चालता झाला. 

(* रू्ळशब्द तंडुलनाळी असा आि.े नाळी म्िणजे सरासरी पावशेराचें र्ापटें असावें.) 

वाटेंत बोहधसत्त्वाची आहण त्याची गांठ पडली. तेव्िां तो बोहधसत्त्वाला म्िणाला, 

''आजपयांत र्ीं असा कधींिीं नागवलों नािीं. तुम्िी अहधकारावर असाल अशा सर्जुतीनें र्ीं पांचशें 

हनवडक घोड े घेऊन हवकावयास आलों. परंतु त्या राजाच्या आवडत्या रू्खा अहधकार् यानें त्या 

घोड्यांची अवघी पावशेर तांदळू ककर्त ठरहवली ! म्िणजे दसुर् या अथी र्ला राजरोसपणें नागहवलें 

म्िटलें पाहिजे ! 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''आतां तूं तर नागहवलेलाच ददसतोस तथाहप र्ीं सांगतों ती एक युहक्त 

करून पिा. सुदवैानें हतला यश आल्यास तुला पावशेर तांदळू घेऊन घरीं जाण्याचा प्रसंग येणार 

नािीं. िा नवीन अहधकारी अत्यंत लोभी आि ेअसें र्ीं ऐकतों. राजाला जरी तो हप्रय आि े तरी 

लोकांकडून लांच खाऊन त्यांच्या र्ालाच्या दार्दपु्पट ककर्त ठरहवण्यास तो र्ागें पुढें पिात नािीं. 

त्याच्या कागाळ्या अद्याहप राजाच्या कानापयांत गेल्या नसल्यारु्ळें आहण लांगूलचालनार्ध्यें 

पटाईत असल्यारु्ळें तो अद्याहप त्या अहधकारावर रटकला आि.े तूं त्याजपाशीं जाऊन त्याला र्ोठें  

थोरलें अहर्ष दाखव पण तो म्िणेल कीं एकवार ठरवलेली ककर्त पुनः ठरहवतां यावयाची नािीं. 

तेव्िां तूं त्याला ह्या पावशेर तांदळुाची ककर्त ठरहवण्यास सांग. र्ग तो काय करतो तें पाहू.ं'' 
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बोहधसत्त्वाच्या सल्ल्याप्रर्ाणें तो व्यापारी त्या नव्या अहधकार् यापाशीं गेला. आहण त्यानें 

त्याला र्ोठ्या बहक्षसाची लालूच दाखवून आपल्या पावशेर तांदळुाची ककर्त ठरहवण्यास सांहगतलें. 

तेव्िां तो अहधकारी म्िणाला, ''ह्या तांदळुाची ककर्त राजेसािबेांच्या हुकुर्ावांचून ठरहवतां येत 

नािीं. परंतु तुम्िी त्यांची परवानगी हर्ळहवली असतां र्ी तुम्िांला खुष करून सोडीन.'' 

 

तेव्िां तो व्यापारी राजाजवळ जाऊन राजाला म्िणाला, ''र्िाराज, एवढे अर्ोहलक तांदळू 

आर्च्या दशेांत रु्ळींच खपण्यासारखे नािींत. या तांदळुाबद्दल पांचशें घोड ेतर राहूचं द्या, परंतु 

एकादा र्ेंढा ककवा बकरादखेील कोणी दणेार नािीं. तेव्िां ह्या तांदळुाची हवक्री र्ला येथेंच करणें 

भाग आि ेआपण याची ककर्त ठरवून र्ला आर्च्या दशेांत खपण्याजोगा दसुरा एकादा हजन्नस 

दणे्याची रे्िरेबानी करावी.'' 

राजानें त्याची हवनंहत र्ान्य करून दसुर् या ददवशीं दरबारांत त्या तांदळुांची आपल्या नवीन 

अहधकार् याकडून ककर्त ठरहवण्यांत यावी असा हुकूर् केला. पांचशें घोड्यांची पावशेर तांदळू 

ककर्त ठरहवण्यांत आली, व पुनः त्या पावशेरभर तांदळुाची उद्यां ककर्त ठरहवण्यांत येणार आिे, 

िी दरबारी बातर्ी शिरांत पसरण्यास उशीर लागला नािीं. 

दसुर् या ददवशीं नवा अहधकारी पावशेर तांदळुाची ककर्त काय ठरहवतो, िें पािण्यासाठीं 

लोकांचे थव्यांचे थवे राजद्वारीं जर्ले. बोहधसत्त्वहि आपल्या कांिीं हर्त्रांसि तेथें आला िोता. 
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दरबार भरल्यावर ते तांदळुाचें गाठोडें खाली ठेवून तो व्यापारी राजाला म्िणाला, 

''र्िाराज, आपल्या धान्याच्या कोष्ठागारांतून हर्ळालेले ि े तांदळू आिते याची यथायोग्य ककर्त 

ठरहवण्याची रे्िरेबानी व्िावी.'' 

राजानें त्या नव्या अहधकार् याला त्याची ककर्त ठरहवण्यास सांहगतलें, तेव्िां तो तें गाठोडें 

िातांत घेऊन म्िणाला, ''र्िाराज, ि े तांदळू पांचशें घोड्याच्या ककर्तीदाखल ह्या व्यापार् याला 

दणे्यांत आले आिते, तरी या तांदळुाची ककर्त आसपासच्या गांवासि िी वाराणसी नगरी िोणार 

आि े!'' 

पावशेर तांदळुाची ठरवलेली िी ककर्त पाहून जर्लेल्या लोकसरू्िांत एकच िशंा हपकला ! 

दकत्येकजण टाळ्या हपटून ''आर्च्या राजाला योग्य अहधकारी सापडला'' असें र्ोठर्ोठ्यानें ओरडूं 

लागले. दसुरे दकत्येकजण म्िणाले, ''आम्िीं आर्ची राजधानी अर्ोहलक सर्जत िोतों. परंतु हतची 

ककर्त पावशेर तांदळुापेक्षां जास्त नािीं िें आम्िाला आजच सर्जलें. वािवा ककर्त ठरहवणारा !'' 

राजाला अहतशय लाज वाटली. त्यानें तेथल्यातेथें त्या तोंडपुज्या लोभी अहधकार् याला 

अहधकारावरून दरू करून पुनः तो अहधकार बोहधसत्त्वाला ददला, व बोहधसत्त्वानें ठरहवलेली 

घोड्यांची योग्य ककर्त त्या व्यापार् याला दऊेन त्याचें सर्ाधान केलें. 
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सुखी संन्याशी. 

(सुखहविारी जातक नं. १०) 

 

 

एका कालीं बोहधसत्त्व औददच्य ब्राह्मण कुलार्ध्यें जन्र्ला िोता. तो वयांत आल्यावर 

गृिस्थाश्रर्ाला कंटाळून पररव्राजक झाला, व हिर्ालयपवातावर राहू ं लागला. त्याच्याजवळ तेथें 

बरीच हशष्यशाखा जर्ली. एका वषााॠतूत तो दफरत दफरत काशीला आला, व तेथील राजाच्या 

उद्यानांत त्यानें राजाच्या आग्रिास्तव पावसाळ्याचें चार र्हिने घालहवले. पावसाळा संपल्यावर 

तो आपल्या हशष्यांसि पुनः हिर्ालयावर जाण्यास हसद्ध झाला. 

तेव्िां राजा त्याला म्िणाला, ''आतां तुम्िी वृद्ध झाला आिां. हिर्ालय पवाताच्या 

टेकड्यांवरून चढण्या उतरण्यास तुम्िांस अहतशय क्लेश िोतील. तेव्िां तुम्िीं येथेंच रिा व आपल्या 

हशष्यांना हिर्ालयावरील आश्रर्ांत पाठवा.''  

बोहधसत्त्वाला राजाचें म्िणणें पसंत पडलें, आहण आपल्या एका प्ररु्ख हशष्याबरोबर सवा 

पररव्राजकांना हिर्ालयावरील आश्रर्ांत पाठवून तो एकटाच त्या उद्यानांत राहू ंलागला. काशीच्या 

राजानें त्याची व्यवस्था चांगली ठेहवली. 

बोहधसत्त्वाचा तो जेष्ठ हशष्य कांिी काल सवा पररव्राजकांसि हिर्ालयावरील आश्रर्ांत 

राहिल्यावर आपल्या अतीर्थयांना म्िणाला ''गुरूला पाहून पुष्कळ ददवस झाले. आतां र्ी एकटाच 

जाऊन त्यांचा सर्ाचार घेऊन येतों. तोंपयांत तुम्िी एकर्तानें वागून आपल्या तपियेची अहभवृहद्ध 

करा.'' 

तो अनुक्रर्ें काशीला येऊन आपल्या गुरूला भेटला, व संध्याकाळच्या वेळीं आश्रर्ाच्या 

ओसरीवर चटई टाकून हवश्रांतीसाठीं पडून राहिला. इतक्यांत काहशराजा बोहधसत्त्वाच्या दशानाला 

तेथें आला. तो आश्रर्ांत जात असतां त्याला पाहून िा आगंतुक तापस उठला तर नािींच पण ''अिो 

सुखं, अिो सुखर् '' असें उद् गारला. राजाला या यःकहित तापसानें आपला योग्य र्ान न 
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ठेहवल्याबद्दल फार वाईट वाटलें. पण बोहधसत्त्वाच्या र्याादसे्तव आपला राग आवरून तो आश्रर्ांत 

हशरला आहण बोहधसत्त्वाला नर्स्कार करून एक बाजूस बसला व म्िणाला, 

''भदतं, आज आपल्या आश्रर्ांत एक आगंतुक तापस आला आि ेअसें वाटतें. पण तो खरा 

तापस नसावा अशी र्ाझी सर्जूत झाली आि.े िा र्नुष्य र्ीं आश्रर्ापाशीं पोिोंचलों तरी न उठतां 

खुशाल चटईवर लोळत िोता, व र्ी जवळ आल्यावर 'अिो सुखं, अिो सुखर् ' असें ओरडला. र्ला 

वाटतें तो फार आळशी असल्यारु्ळें आकंठ जेवून हनजला असावा, व त्यांतच त्याला स्वगासुख वाटत 

असावें.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''र्िाराज, 

आपली गैरसर्जूत झाली आि.े िा तापस 

यथेच्छ खाऊन अजगरासारखा इतस्तः 

लोळण्यांत सुख र्ानणारा र्नुष्य नव्ि.े 

पूवी तो आपल्यासारखा उत्तरेकडील एका 

प्रदशेाचा राजा िोता. तें राज्य आपल्या 

तरुण रु्लांच्या स्वाधीन करून तो र्ाझा 

अनुयायी झाला. हिर्ालयावर जे र्ाझे 

हशष्य आिते त्यांत िाच प्ररु्ख िोय. 

आजच तो येथें येऊन पोिोंचला. र्ागाांत 

फार श्रर् झाल्यारु्ळें हवश्रांतीसाठी तो 

जरा ओसरीवर पडला आि.े आतां त्यानें जे 

उद् गार कादढले त्याचें कारण आपल्या 

लक्षांत आलें नािीं.  

जेव्िां तो आपल्या राजवाड्यांत 

रिात िोता तेव्िां आपल्याप्रर्ाणेंच त्याचे 

हशपाई त्याचें रक्षण करीत असत आहण तो 

आपल्या हजवाला धोका न पोिोंचावा 

म्िणून दसुर् या लोकांवर सक्त नजर ठेवीत 

असे. िांजी िांजी करणार् या आहण लांगूलचालन करणार् या लबाड धूता लोकांनी त्याला घेरलें िोतें. 

आपल्या अंतःपुरांतील हस्त्रयांवरदखेील हवश्वास ठेवणें त्याला इष्ट वाटत नसे. अशा हस्थतींत 

राजसंपहत्त त्याला हवषर्य वाटली असल्यास नवल नािीं. अथाात  राजवाड्यांतील सुखाला कंटाळून 

त्यानें त्या बंधनागाराचा त्याग केला; आहण तो हिर्ालयावर र्ाझ्या आश्रर्ांत येऊन राहिला. आतां 

जेव्िां त्यानें आपणाला पाहिलें, तेव्िां आपण अशा राज संपहत्तरूप हवपत्तींतून पार पडलों, याची 
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त्याला पुनः एकवार आठवण झाली असावी, व त्यानें ''अिो सुखं, अिो सुखर् '' ि ेउद् गार कादढले 

असावे. 

राजाला बोहधसत्त्वाचें भाषण ऐकून फार आिया वाटलें; व आपण तापसाहवषयीं भलतीच 

कल्पना केली याबद्दल तो खजील झाला. बािरे जाऊन त्यानें त्या तापसाला वंदन केलें; आहण 

त्याला त्याचें वृत्त हवचारलें. तापसानें आपण राजवाड्यांतील सुखांना कसे कंटाळत गेलों; पण 

त्यांची संवय झाल्यारु्ळें त्यांचा पुढे हिर्ालय पवातावरील आपल्या गुरूच्या र्ोकळ्या आश्रर्ांत 

राहू ंलागल्यापासून आपणाला दकती सुख वाटलें इत्यादद सवा वृत्तांत राजाला सांहगतला; आहण तो 

म्िणाला, ''र्िाराज, आज जेव्िां र्ी िा तुर्चा र्ोठा लवाजर्ा पाहिला तेव्िां र्ाझ्या 

राजवाड्यांतील हवपत्तीची र्ला आठवण झाली, व सिजासिजीं 'अिो सुखं, अिो सुखर् ' ि ेउद् गार 

र्ाझ्या तोंडांतून हनघाले.'' 

राजा म्िणाला, ''भो तापस, आपण र्ला क्षर्ा करा. र्ी राज्यसुखांत दगं झाल्यारु्ळें 

आपल्यासारख्या सत्पुरुषांची र्ला पारख कररतां येत नािीं. ज्यानें त्यानें र्ला र्ान द्यावा असें र्ला 

वाटतें, व जर कांिीं एखाद्या र्ाणसाकडून स्वतंत्रतेचें वतान घडलें तर त्याचा र्ला ताबडतोब 

हतटकारा येतो. र्घाशीं आपण र्ला पाहून उठलां नािीं याबद्दल र्ला राग आला; आहण त्यारु्ळें 

आपल्या उद् गारांचा र्ी भलताच अथा केला. आपल्या उदारचररताचा यापुढें र्ाझ्या आचरणावर 

इष्ट पररणार् िोईल अशी र्ला आशा आि.े'' 

तापसानें राजाला धर्ान्यायानें राज्य चालहवण्याहवषयीं उपदशे केला. तेव्िां राजा त्याला 

वंदन करून हनघून गेला. 

 अगदी याच अथााचा एक तुकारार् र्िाराजांचा अभंग आि.े 

एक तटस्थ र्ानसीं । एक सिजची आळशी ॥१॥ 

दोन्िी ददसती सारखीं । वर्ा जाणें तो पारखी ॥२॥ 

एक ध्यानीं कररती जप । एक बैसुहन घेती झोंप ॥३॥ 

एका सवास्वाचा त्याग । एका पोटासाठीं जग ॥४॥ 

एका भहक्त पोटासाठीं । एका दवेासाठीं गांठीं ॥५॥ 

वर्ा पोटीं एका । फळें दोन म्िणे तुका ॥६॥ 

(तुकारार्) 
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उदारधी र्ृग. 

(हनग्रोधहर्ग जातक नं.१२) 

 

 

 

एका काळीं आर्चा बोहधसत्त्व रृ्गकुलांत जन्र्ला िोता. त्याची कांहत सुवणाासारखी िोती; 

डोळे वज्रर्ण्यासारखे तेजस्वी िोते; जशगें रजत वणााची िोतीं; तोंड अरुणवणा, आहण िातपाय 

लाक्षारसानें हचहत्रत केल्यासारखे सुंदर िोते. त्याची वालहध चर्ररृ्गाच्या वालधीसारखी शोहभवंत 

िोती, व शरीर जवान घोड्यासारखें सुंदर ददसत िोतें. तो आपल्या पांचशें रृ्गांच्या पररवारासि 

अरण्यार्ध्यें राित िोता. त्याला त्याचे लोक न्यग्रोधरृ्गराज या नांवानें ओळखत असत. त्याच 

अरण्यार्ध्यें बोहधसत्त्वाच्या जातीचा दसुरा एक शाख नांवाचा रृ्ग आपल्या रृ्गगणासि रिात 

असे. 

त्या काळीं काशीच्या राजाला रृ्गयेची फारच चट लागली िोती. तो दररोज हशकारीला 

जातांना रृ्गांना वेढण्यासाठीं आपल्या शेतकरी लोकांना घेऊन जात असे. त्यारु्ळें लोकांची फार 

िानी िोई. शेतांतील कार्ें अधावट रिात असत, व वेळेवर शेताची पेरणी वगैरे न झाल्यारु्ळे 

शेतकर् यांचे नुकसान िोत असे. तेव्िां वाराणसीच्या आसपास रािाणार् या लोकांनीं असा हवचार 

केला कीं, ''भलत्याच वेळीं हशकारीला जावें लागल्यारु्ळें आर्ची कार्ें तशींच रिातात, त्यापेक्षां 

आपण एक र्ोठें  कुरण तयार करून व त्याच्या भोंवतीं एक बळकट कंुपण घालून अरण्यांतून पुष्कळ 

रृ्गांना त्या कंुपणांत आणून सोडू.ं म्िणजे रोज राजा एखाद्या दसुर् या रृ्गाची हशकार करून र्ांस 

खाईल, व आम्िाला हशकारीला नेणार नािीं.''  

त्याप्रर्ाणें त्या लोकांनी एक र्ोठें  कंुपण तयार केलें, आहण रृ्गांना पाणी हपण्यासाठीं तेथें 

एक लिानसा तलाव खोदला. पावसाळ्यानंतर जेव्िां त्या कंुपणांत गवत वाढलें तेव्िां नागरवासी 

आहण ग्रार्वासी सवा लोक आपापलीं शस्त्रास्त्रें घेऊन रृ्गांना आणण्यासाठी आरण्यांत हशरले. तेथें 
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त्यांनी न्यग्रोध रृ्गाच्या आहण शाखरृ्गाच्या स्थानाला वेढा ददला, आहण दांडक्यांनी झाडें झुडपें 

बडवून व र्ोठ्यानें आरडाओरड करून त्या रृ्गांना तेथून हुसकावून लावलें. परंतु रृ्गांना पळून 

जाण्याला दसुरी वाट न ठेवल्यारु्ळें त्यांना वाराणसीच्या राजासाठीं नवीन कंुपणांत 

हशरल्याहशवाय दसुरें गत्यंतर राहिलें नािीं. ते सगळे रृ्ग त्या कंुपणांत हशरल्यावर रयत लोकांनी 

त्या कंुपणाचे फाटक लावून टादकलें, व राजवाड्यांत जाऊन ते राजाला म्िणाले, ''र्िाराज, आपण 

आम्िाला घेऊन रोज हशकारीला जात असल्यारु्ळें आर्चें फार नुकसान िोत आि.े म्िणून आम्िीं 

िजारएक रृ्गांना नवीन कंुपणांत आणून सोडलें आि.े आतां रोज आपणाला जे एक दोन रृ्ग 

र्ारावयाचे असतील ते र्ारून त्यांचें र्ांस खात जा. पण आम्िांला र्ात्र हशकारीला जाण्याचा 

हुकूर् करंू नका.'' 

राजाला लोकांचे म्िणणें योग्य वाटलें, व हशकारीला जाण्याबद्दल त्यांच्यावर त्या 

ददवसापासून सक्ती करण्यात येणार नािीं असें अहभवादन दऊेन त्यानें त्या लोकांना आपापल्या घरीं 

पाठहवलें; आहण तो आपल्या रु्ख्य स्वयंपाक्यासि त्या कंुपणांत गेला. तेथें न्यग्रोध आहण शाख ह्या 

दोन रृ्गांना पाहून तो अत्यंत संतुष्ट झाला, व त्या दोघांना त्यानें अभयदान ददलें. त्या ददवसापासून 

राजा स्वतः एखाद्या रृ्गाला र्ारून घेऊन येत असे ककवा त्याचा रु्ख्य स्वयंपाकी रृ्गाला र्ारून 

आणीत असे. 

परंतु रृ्ग राजाला ककवा त्या सूदाला पाहून इतस्ततः पळत सुटत, व एक रृ्ग र्रेपयांत चार 

पांच रृ्गांना बाण लागून ते घायाळ िोत असत; आहण कधीं कधीं त्या जखर्ांरु्ळें र्रण पावत 

असत. बोहधसत्त्वाच्या अनुयायी रृ्गांनीं िी गोष्ट बोहधसत्त्वाला कळहवली, तेव्िां शाखाला बोलावून 

तो त्याला म्िणाला, ''हर्त्रा, एकासाठीं पुष्कळ रृ्गांचा नाश िोत आि.े दररोज एकाचें र्रण तर 

चुकावयाचें नािींच, पण एवढ्यासाठीं इतरांचा नाश िोऊं न दणेें आम्िांस शक्य आि.े आम्िीं 

राजाला अशी हवनंती करून कीं, आजपासून बाणानें रृ्गाला र्ारण्यांत येऊं नये. एक जागा तयार 

करून तेथें एक लांकडाचा ओंडा ठेवण्यांत यावा, व रोज एका रृ्गानें जाऊन त्या ओंड्यावर आपलें 

डोकें  ठेवून तेथें पडून रिावें; आहण राजानें ककवा राजाच्या सूदानें त्याचे डोकें  कापून त्याला तेथून 

घेऊन जावें.'' 
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िी गोष्ट शाखरृ्गाला पसंत पडली. तेव्िां बोहधसत्त्व त्याला म्िणाला, ''र्ाझा आहण तुझा 

पररवार सारखाच आि.े अथाात  एक ददवस र्ाझ्या गणावर पाळी असावी, व एक ददवस तुझ्या 

गणावर असावी.'' 

ह्याहि गोष्टीला शाखरृ्ग कबूल झाला; व त्या ददवसापासून आळीपाळीनें एक रृ्ग हनहित 

रठकाणीं पाठहवण्याचें ठरलें. दसुर् या ददवशीं राजा रृ्गाला र्ारण्याकररतां तेथें आला असतां 

अभयदान हर्ळालेले ि ेदोघे रृ्ग पुढें सरसावून राजाला म्िणाले, ''र्िाराज, आपणाला रोज एकाच 

रृ्गाचें र्ांस लागतें, पण त्याच्यासाठीं आर्च्या गणांतील पुष्कळ रृ्ग नाश पावतात. एवढ्यासाठीं 

आजपासून आर्च्यावर रे्िरेबानी करून आपण एक स्थान हनहित करा. आर्च्यापैकी रोज एक 

रृ्ग त्या रठकाणी जाऊन तेथें ठेवलेल्या ओंड्यावर आपलें डोकें  ठेवून पडून रािील. त्याला आपण 

एका घावानें ठार र्ारून तेथून घेऊन जावें. म्िणजे आजकाल बाणाच्या प्रिारानें जे पुष्कळ रृ्ग 

घायाळ िोतात, ते व्िावयाचे नािींत; व आपणाला रृ्गार्ागें चहूकंड ेधांवण्याचेहि श्रर् पडावयाचे 

नािींत.'' 

राजानें त्या रृ्गांची हवनंहत र्ान्य करून त्यांच्या सांगण्याप्रर्ाणें एक स्थान तयार केलें; व 

त्या ददवसापासून त्या रठकाणीं ठेवलेल्या ओंड्यावर डोकें  ठेवून हनजलेल्या रृ्गालाच र्ारून आणावें 

असा त्यानें आपल्या स्वयंपाक्याला हुकूर् केला. कांिीं काळपयांत िी व्यवस्था सुरळीत चालली 

िोती.जा 

एके ददवशीं शाखरृ्गाच्या अनुयायांपैकी एका गर्तभणी रृ्गीवर त्या रठकाणीं जाण्याची 

पाळी आली. तेव्िां िी शाखाला म्िणाली ''र्िाराज, आजची र्ाझी पाळी दसुर् या कोणत्या तरी 

रृ्गाला द्या. र्ी सांप्रत गार्तभणी आिे; आहण प्रसूत झाल्यावर र्ाझें लेकरंू व र्ी अशीं दोघेंहि 

पाळीवर जाऊं.'' 

शाख म्िणाला. ''बाई असें करण्याचा र्ला अहधकार पोंचत नािीं. ज्याच्यावर पाळी आली 

असेल त्यानेंच त्या रठकाणीं गेलें पाहिजे. र्ी जर अन्यायानें वागूं लागलों तर आर्च्या सर्ाजांत 

र्ोठी अव्यवस्था िोईल. तेव्िां र्ला तुझ्या हवनंतीला र्ान दतेां येत नािीं.'' 

ती रृ्गी र्ोठ्या कष्टी अंतःकरणानें न्यग्रोधरृ्गाजवळ गेली, व त्याला म्िणाली, ''र्िाराज, 

र्ी शाखरृ्गाच्या पररवारापैकीं एक गर्तभणी रृ्गी आि.े आज राजाच्या अन्नासाठीं दिे अपाण 

करण्याची र्ाझ्यावर पाळी आली आि.े पाळी दसुर् याला दऊेन सध्यां र्ला र्ोकळें करावें, अशी र्ी 
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आर्च्या पुढार् याला हवनंहत केली; परंतु त्यानें ती फें टाळून लाहवली. आता जर आपल्या रं्डळीपैकी 

र्ाझ्याऐवजीं एकादा रृ्ग पाठहवण्याची रे्िनेबानी कराल तर पुढें प्रसूत झाल्यावर तुर्च्या 

सर्ाजावर पाळी येईल त्यावेळीं र्ी व र्ाझें लेकरंू त्या पाळीचा आनंदानें स्वीकार करंू.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''बाई, तूं कांिीं काळजी करंू नको. र्ी तुझ्या पाळीची व्यवस्था करतों. 

तूं चारा खाऊन आहण पाणी हपऊन आनंदानें रिा.'' 

त्या ददवशीं राजाचा स्वयंपाकी त्या रठकाणी येऊन पाितो, तों अभयदान हर्ळालेला 

न्यग्रोधरृ्गच त्या ओंड्यावर डोकें  ठेवून पडला िोता. तें आिया पाहून तो तसाच धांवत राजापाशीं 

गेला आहण म्िणाला, ''र्िाराज, आज र्ी रृ्गाला र्ारून आणण्यासाठीं रोजच्या रठकाणी गेलों 

िोतों. तेथें आपण अभयदान ददलेल्या दोन नायक रृ्गांपैकीं एक जण त्या ओंड्यावर डोकें  ठेवून 

पडलेला आि े ! परंतु आपल्या हुकूर्ावांचून त्याला र्ला कसा िात लावतां येईल ? म्िणून र्ी 

तसाच धांवत येथें आलों आि,े आतां आपला हुकूर् िोईल त्याप्रर्ाणें करण्यांत येईल.'' 

राजा त्या स्वयंपाक्याबरोबर स्वतः त्या रठकाणीं गेला, आहण ओंड्यावर डोकें  ठेऊन 

हनजलेल्या न्यग्रोधरृ्गाला म्िणाला, ''हर्त्रा, रृ्गराजा, तुला र्ी अभयदान ददलें असतां तूं या 

रठकाणी येऊन कां हनजलास ?'' 

''र्िाराज, र्ी रृ्गसंघाचा नायक 

असल्यारु्ळें र्ाझ्यावर पाळी येण्याचा संभव 

नािीं. परंतु शाखाच्या पररवारापैकी एका 

गार्तभणी रृ्गीवर पाळी आली िोती. हतनें ती 

दसुर् या रृ्गाला दणे्याची र्ला हवनंती केली. 

परंतु एकाचें र्रण र्ी दसुर् याला कसे द्यावें 

? तेव्िां हतची पाळी र्ाझ्यावर घेऊन र्ी 

येथें पडलों आि.े र्ला र्ाररलें असतां 

आपल्या वचनाचा भंग िोईल अशी शंका 

धरंू नका. कां कीं र्ीं र्जसाठीं र्रत नसून 

गार्तभणी रृ्गीसाठीं र्रण्यास हसद्ध झालों 

आिें.'' 
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राजा म्िणाला, ''र्ी त्या गर्तभणी रृ्गीलाहि अभय दतेों. तूं आतां या ओंड्यावरून ऊठ.'' 

 

''पण र्िाराज, इतर रृ्गांची वाट काय ? गर्तभणी रृ्गीची पाळी र्ी घेतली व त्यारु्ळें हतला 

अभयदान हर्ळालें, िी बातर्ी रृ्गसंघाला लागल्याबरोबर प्रत्येक रृ्ग आपली पाळी 

चुकहवण्यासाठीं र्ला हवनंती करील; व त्या योगें र्ला वारंवार येथें येऊन आपणाला तसदी द्यावी 

लागेल ! त्यापेक्षां आपण आजच र्ला र्ारावें िें बरें !'' 

राजा म्िणाला, ''असें असेल तर र्ी सवा रृ्गांना अभय दतेों.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''र्िाराज या उद्यानांतील रृ्गानांच आपण अभय दतेां. पण 

अरण्यांतील इतर श्वापदांनी काय करावें ? त्यांची गहत काय िोणार ?'' 

राजानें सवा प्राण्यांना अभयदान देण्याचें अहभवचन ददल्यावर बोहधसत्त्व त्या ओंडावरून 

उठला, आहण त्यानें राजाला शील राखण्यासाठीं व धर्ाानें राज्य करण्यासाठीं उपदशे केला. नंतर 

राजानें त्या सवा रृ्गांना कुरणांतून र्ोकळें केलें. व ते अरण्यांत आपल्या रू्ळच्या रठकाणीं गेले. 

तेथें त्या गर्तभणी रृ्गीला एक सुंदर पुत्र झाला तो लिानपणी वारंवार शाखरृ्गाजवळ जात 

असे. आईला जेव्िां िी गोष्ट सर्जली तेव्िा ती त्याला म्िणाली, ''बाबारे, + तुला तुझें कल्याण व्िावें 

अशी इच्छा असेल तर शाखरृ्गाचा सिवास न कररतां न्यग्रोधाची संगहत धर. न्यग्रोधाबरोबर र्रणें 

श्रेयस्कर आि;े पण शाखाबरोबर जगणें श्रेयस्कर नािीं.'' 

 

+ रू्ळ गाथा-- 

हनग्रोधरे्व सेवेय्य न साखं उपसंवसे । 

हनग्रोधजस्र् र्तं सेय्यो यंचे साखजस्र् जीहवतं ॥ 
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हजभेचें बंधन. 
(वातहर्ग जातक नं. १४) 

 

 

आर्चा बोहधसत्त्व एकदां वाराणसीच्या राजाच्या पट्टराणीच्या पोटी जन्र्ाला आला आहण 

बापाच्या र्रणानंतर वाराणसीचा राजा झाला. त्याचा संजय नांवाचा एक हुषार र्ाळी 

(उद्यानपाल) िोता. एके ददवशीं राजा त्याला म्िणाला, ''संजया, तुझ्या उद्यानार्ध्यें एकादी 

आियाकारक गोष्ट दाखवूं शकशील काय ?'' 

''जर र्ला लागेल तेवढा र्ध दणे्याचा हुकूर् िोईल तर र्ी र्िाराजांना थोडक्याच ददवसांत 

एक अपूवा आिया दाखवीन.'' 

राजानें आपल्या कोठारांतून संजयाला लागेल तेवढा र्ध दणे्याची आज्ञा केली. 

त्या उद्यानार्ध्यें रोज एक वातरृ्ग येत असे; पण--वातरृ्गच तो--संजयाचें वारें 

पडल्याबरोबर बाणासारखा पळत सुटे. संजयानें राजाच्या कोठारांतून र्ध आणून तो उद्यानांतील 

गवताला सारहवला. िळंूिळंू वातरृ्गाला त्या गवताची इतकी गोडी लागली कीं, तो संजयाच्या 

जवळ जाऊन दखेील तें गवत खाऊं लागला. कांिीं ददवस लोटल्यावर संजय राजाला म्िणाला, 

''र्िाराज, आज तुम्िाला र्ी उद्यानांतील आिया दाखहवणार आिें. दपुारीं तें पिाण्यासाठीं आपण 

राजवाड्यांतच रिावें.'' 

नंतर संजय उद्यानांत गेला; आहण वातरृ्ग तेथें आल्यावर त्यानें त्यासर्ोर र्ध फांसलेले 

गवत टादकलें. ते खाल्यावर राजवाड्याच्या बाजूला कांिीं अंतरावर आणखी गवत टादकलें. 

याप्रर्ाणें िळुिळू त्या रृ्गाला संजयानें राजवाड्यांत आणून बािरेचा दरवाजा बंद केला व तो 

राजाला म्िणाला, ''र्िाराज, वातरृ्ग र्नुष्याच्या छायेलादखेील उभा रिात नािीं, िें आपण 

जाणतच आिां. असें असतां त्याला र्ी येथपयांत आणून सोडलें िें अपूवा आिया नव्ि ेकाय ?'' 
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राजा म्िणाला, ''वातरृ्ग र्नुष्याच्या वार् याला उभा रिात नािीं िी गोष्ट खरी आि.े परंतु 

रसतृष्णा र्ोठी बळकट आि.े आपल्या हजभेला जर िा वातरृ्ग वश झाला नसता तर तो तुझ्या 

ताब्यांत कधींहि आला नसता. पण हजभेच्या र्ागें लागल्यारु्ळें तूं नेशील हतकडे त्याला जाणें भाग 

पडलें ! हजभेचें बंधन बळकट खरें !!'' 
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हनयहर्तपणाचा आहण अहनयहर्तपणाचा पररणार्. १ 

(खाराददय जातक आहण हतपल्लत्थहर्ग जातक नं. १५, १६) 

 

 

 

एके काली बोहधसत्त्व रृ्गकुलार्ध्यें जन्र्ाला िोता तो रृ्गर्ायेंत अत्यंत हनपुण िोता. 

त्याच्या दोन बहिणींनीं आपल्या दोन तरुण रु्लांना रृ्गहवद्या हशकण्यासाठीं त्याच्या स्वाधीन केलें. 

पण त्यांपैकीं खाराददया नांवाच्या बहिणीचा रु्लगा सात ददवसपयांत रोज बोहधसत्त्वानें बोलावल्या 

वेळीं त्याजपाशीं आला नािीं. पण दसुर् या बहिणीचा रु्लगा हतपल्लत्थ िा र्ार्ानें नेरू्न ददलेल्या 

वेळीं येऊन हवद्या हशकत असे. 

खाराददयेचा रु्लगा हशकण्याची वेळ चुकवून अरण्यांत भटकत दफरे. एके ददवशीं एका 

पारध्यानें लावलेल्या जाळ्यांत तो सांपडला व र्ोठ्यानें आरडाओरडा करंू लागला. आईला िी गोष्ट 

सर्जलीं तेव्िां ती धांवत धांवत आपल्या भावाजवळ आली आणी म्िणाली, ''दादा, चार 

उपदशेाच्या गोष्टी सांगून र्ाझ्या रु्लाची कशी तरी सुटका करा.'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''खाराददये, तुझ्या रु्लाला र्ीं सातदां वेळेवर येण्यासाठीं बजावून 

सांहगतलें असतां तो र्जपाशीं आला नािीं. त्याला खैर दफरण्याची खोटी संवय लागल्यारु्ळें र्ला 

त्याचें हित करतां आलें नािीं व आतां तो पाशांत सांपडल्यावर तेथें जाण्यांत कांिीं अथा नािीं. 

त्याला तर पारधी र्ारणारच. पण त्याजवळ जाऊन र्ाझ्या हजवाला र्ात्र र्ी धोक्यांत 

घातल्यासारखें िोईल.'' 

खाराददया रडत रडत आपल्या रु्लाच्या सर्ाचाराला गेली. पण ती जवळ पोिोंचण्यापूवीच 

पारध्यानें त्याला र्ारून तेथून उचलून नेलें िोतें ! 

कांिी काल लोटल्यावर हतपल्लत्थ जाळ्यात सांपडला. तेव्िां त्याची आई बोहधसत्त्वाला 

म्िणाली, ''र्ाझ्या रु्लाला र्ी तुझ्या जवळ ठेहवलें असतां त्याची िी काय वाट झाली ?'' 
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बोहधसत्त्व म्िणाला, ''तूं रु्ळींच घाबरंू नकोस. तुझा रु्लगा हनयहर्तपणानें हवद्या हशकला 

आि.े तो शंभर पाशांतूनदेखील रु्क्त िोऊन येईल. र्ग ह्या यःकहित  पाशाची काय कथा !'' 

इकड े तो पारधी तेथें येण्यापूवी हतपल्लत्थानें आपलें पोट फुगवून, डोळे वटारून आहण 

िातपाय ताणून रे्ल्याचें सोंग घेतलें. पारधी तेथें येऊन त्याच्या पोटावर दोनचार रटचक्या र्ारून 

व त्याच्या तोंडावाटे हनघालेला 

फें स पाहून आपणाशींच म्िणाला, 

''ह्याला जाळ्यांत सांपडून फार 

वेळ झाला असावा. आतां याचें 

र्ांस तयार करण्याला उशीर 

लागला तर तें हबघडून जाण्याचा 

संभव आि.े तेव्िां येथेंच र्ांस 

कापून टोपलींत भरून घेऊन जावें 

िें बरें.'' 

असें बोलून त्यानें 

हतपल्लत्थाचे पाश र्ोकळे केले, व 

तो आपली सुरी साफ करंू लागला. 

इतक्यांत हतपल्लत्थ उठून उभा 

राहिला आहण वातवेगानें पळून जाऊन आपल्या आईला भेटला ! 
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खरें कारण सर्जलें म्िणजे भांडण हर्टतें. 

(र्ालुत जातक नं. १७) 

 

 

 

 

एकदां बोहधसत्त्व तपस्वी िोऊन एका टेंकडीच्या पायर्थयाशीं रिात िोता. त्या वेळीं त्या 

पवाताच्या एका गुिेंत एक जसि आहण एक वाघ परस्परांशीं स्नेिभावानें वागून वास करीत असत. 

पण एके ददवशीं थंडीसंबंधानें त्यांचे भांडण जुंपलें. वाघाचें म्िणजें 'थंडी कृष्णपक्षांत वाढत असते' 

असें िोतें. जसि 'थंडी शुक्लपक्षांतच वाढते' असें म्िणे. त्या दोघांचेंहि भांडण हवकोपास जाण्याच्या 

बेतांत आलें. तेव्िां ते दोघे बोहधसत्त्वाजवळ जाऊन त्याला म्िणाले ''भो तापस, आर्च्या ह्या 

भांडणाचा हनकाल कर.'' 

बोहधसत्त्व त्याचें भांडण कशा संबंधानें िोतें िें सर्जावून घेऊन म्िणाला ''कृष्णपक्ष असो 

ककवा शुक्लपक्ष असो, ज्या वेळीं वारा वाित असतो त्या वेळी थंडी वाढत असते. कां कीं थंड वारा 

िेंच थंडीची अहधक बाधा िोण्याचें कारण िोय. तेव्िां कांिीं अंशी आपणां दोघांचें म्िणणें खोटें 

नािीं. ह्या भांडणांत कोणाचाहि पराजय झाला नािीं असें र्ी सर्जतों.'' 

बोहधसत्त्वाच्या उपदशेानें त्या दोघांनी तुटंू पािणारी र्नें पुनः हर्लाफ पावलीं. 

ज्या गोष्टीसंबंधानें वाद िोतो हतचें खरें कारण सर्जलें असतां दकती तरी भांडणें हर्टतील ! 
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प्राण्याचा वध करून श्राद्ध करणें इष्ट आि ेकाय ! 

(र्तकभत्त जातक नं. १८) 

 

 

 

 

वाराणशीर्ध्यें एकदां एक वेदशास्त्रसंपन्न प्रख्यात ब्राह्मण रिात िोता. त्याच्याजवळ 

वेदाध्ययन करण्यासाठीं पुष्कळ हशष्य रिात असत. वहडलांच्या श्राद्धाच्या ददवशीं आपण 

बाळगलेल्या एका र्ेंढ्याला आपल्या हशष्यांच्या स्वाधीन करून तो म्िणाला, ''रु्लांनों, ह्या 

र्ेंढ्याला नदीवर नेऊन स्नान घालून पंचांगुहलक * दऊेन सजवून आणा. आज याला र्ारून र्ी 

हपतरांचें श्राद्ध करणार आिें.'' 

(* रक्तचंदनांत िात हभजवून पांची बोटें उर्टतील अशा रीतीनें जनावरांच्या पाठीवर 

र्ारणें ह्याला ''पंचांगुहलक'' म्िणत असत.) 

हशष्यांनीं त्या र्ेंढ्याला नदीवर नेऊन स्नान वगैरे घालून तांबड्या फुलांच्या र्ालांनीं सजवून 

आहण पंचांगुहलक दऊेन नदीच्या कांठीं उभें केलें. तेव्िां तो र्ोठ्यानें िसंला; व नंतर र्ोठ्यानें 

रडला. तें पाहून त्या तरुणांना फार आिया वाटलें. ते म्िणाले, तूं पहिल्यानें िसंलास व नंतर 

रडलास याचें कारण काय ? 

र्ेंढा म्िणाला, ''िा प्रश्न तुम्िीं आचायाासर्ोर हवचारा; म्िणजे र्ी तुम्िांला याचें उत्तर 

दईेन.'' 

हशष्यांनीं त्या र्ेंढ्याला आपल्या आचायााजवळ नेऊन नदीवर घडलेली सवा गोष्ट त्याला 

कळहवली. तेव्िां तो त्या र्ेंढ्याला म्िणाला, ''तूं प्रथर्तः िसंलास व रडलास याचें कारण काय ?'' 
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र्ेंढा म्िणाला, ''भो ब्राह्मण, 

र्ी पांचशें जन्र्ापूवी तुझ्या 

सारखाच र्ोठा प्रख्यात ब्राह्मण 

िोतों. त्या जन्र्ीं वडीलांच्या 

श्राद्धासाठीं र्ी एकदांच काय तो 

एक र्ेंढा र्ारला िोता. त्या 

कर्ाारु्ळें र्ला पांचशें खेपा 

र्ेंढ्याच्या कुळांत जन्र् घेऊन 

हशरच्छेद करून घ्यावा लागला. 

पण र्ाझी शेवटची पाळी 

असल्यारु्ळें र्ी आज या 

पशुयोनींतून रु्क्त िोणार आिे, 

अशा हवचारानें र्ला िषा झाला, व 

त्यारु्ळें र्ाझें िसंे र्ला आवरता 

आलें नािीं.  

पण जेव्िां आपली आठवण झाली तेव्िां र्ला अत्यंत खेद झाला. आपण ह्या जन्र्ीचे र्ाझे 

अन्नदाते आिां, पालनकते आिां, पण ह्या कर्ाारु्ळें  आपणाला र्ाझ्यासाररखे र्ेंढयांच्या कुळांत 

पांचशें जन्र् घ्यावे लागतील, व त्या प्रत्येक जन्र्ांत हशरच्छेदाचें दःुख भोगावें लागेल, या हवचारानें 

र्ाझें अंतःकरण कळवळलें, आहण र्ाझा शोक अनावर झाल्यारु्ळें र्ला रडू ंआलें 

ब्राह्मण म्िणाला, ''शिाण्या र्ेंढ्या, हभऊं नकोस. र्ी तुझ्यासारख्या प्राण्याला र्ारून 

पशुयोनीत जन्र् घेऊं इच्छीत नािीं. तुझ्या या कळकळीबद्दल र्ी फार आभारी आि.े आहण आज र्ी 

र्ाझ्या हशष्यांसि तुझें रक्षण करीन.'' र्ेंढा म्िणाला, ''तू आहण तुझ्या हशष्यांनीं र्ाझें दकतीहि रक्षण 

केलें तरी र्ी आज र्रणापासून रु्क्त िोणार नािीं. कां कीं, र्ाझें पापच असे बलवत्तर आि ेकी, 

हशरच्छेदाचें दःुख भोगल्यावांचून ब्रह्मदवेदखेील त्या पांपातून र्ला रु्क्त करंू शकणार नािीं !'' 

ब्राह्मणानें र्ेंढ्याच्या म्िणण्याकड े लक्ष्य न दतेां आपल्या हशष्यांसि त्याच्या रक्षणाचा 

बंदोबस्त केला. र्ेंढा गांवाबािरे एका खडकाच्या बाजूला वाढलेल्या झुडुपाचा पाला खाऊं लागला. 
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इतक्यांत र्ोठा कडकडाट िोऊन त्या हशळेवर वीज पडली. व हतचें एक शकल उडून त्यानें र्ेंढ्याची 

र्ान धडापासून हनराळी केली ! तें आिया पिाण्यासाठीं पुष्कळ लोक तेथें जर्ले. 

आर्चा बोहधसत्त्व या वेळीं तेथें एका वृक्षावर वृक्षदवेता िोऊन रिात िोता. तो त्या 

जर्लेल्या लोकांना म्िणाला, ''र्नुष्यप्राणी इिलोकीं जन्र् पावणें दःुखकारक आि ेअसें जर जाणते, 

तर त्यांनीं इतर प्राण्याचा वध केला नसता ! प्राणघातारु्ळें दकती दःुख भोगावें लागतें िें ह्या 

र्ेंढ्याच्या उदािरणानें स्पष्ट िोत आि े!'' 

बोहधसत्त्वाचा उपदशे ऐकून ते लोक प्राणघातापासून हवरत झाले. 
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िांजीिांजीपणा हवषारी आि े! 

(कुरंगहर्ग जातक नं. २१) 

 

 

 

एकदां आर्चा बोहधसत्त्व कुरंगरृ्ग कुलांत जन्र्ला िोता. वयांत आल्यावर अरण्यांत जाऊन 

तो हनरहनराळ्या झाडांची फळें खात असे. एके काळीं एक हशवणीचा वृक्ष फलभारानें हवनम्र झाला 

िोता. बोहधसत्त्व त्या वृक्षाखालीं जाऊन वार् यानें पडलेलीं फळें खात असे. पण आर्चा बोहधसत्त्व 

हजव्िालंपट नव्िता. फळें खाण्यापूवी आसपास एखादा पारधी दडून बसला आि ेककवा नािीं, याची 

तो नीट छाननी करीत असे; आहण र्ग हनवाािापुरतीं फळें खाऊन तेथून हनघून जात असे. 

एके ददवशीं त्या अरण्यार्ध्यें दफरणारा पारधी त्या हशवाणीच्या वृक्षावर येऊन दडून 

बसला. बोहधसत्त्व हनयर्ाप्रर्ाणें एकदर् वृक्षाखालीं न येतां कांिीं अंतरावर राहून जवळपास 

पारधी आि ेकीं नािीं याचें हनरीक्षण करंू लागला. वृक्षाखालीं चांगलीं फळें पडलीं नसावीं असा 

हवचार करून पारध्यानें कांिीं फळें तोडून बोहधसत्त्व उभा िोता त्या बाजूला फें कलीं. तरी 

बोहधसत्त्व तेथून िालेना. तेव्िां पारध्यानें आणखीहि फळें बोहधसत्त्वासर्ोर फैलावण्याचा क्रर् 

चालहवला. तेव्िां बोहधसत्त्व म्िणाला, ''बाई हशवाणी, आज तूं र्ाझी फारच िांजीिांजी चालहवली 

आिसे ! रोजच्याप्रर्ाणें सरळ फळें न पाहडतां र्ाझ्या बाजूला दरूवर तूं फळें फें कीत आिसे ! 

िांजीिांजीपणा हवषारी आिे, िें तत्त्व र्ला र्ािीत असल्यारु्ळें र्ी तुझा दरुूनच त्याग करून 

दसुर् या हशवाणीच्या झाडाकड ेजातों !'' 

बोहधसत्त्व तेथूनच पळत सुटला. व्याधानें त्याच्यावर शस्त्र फें कलें; परंतु त्याचा कांिीं 

उपयोग झाला नािीं ! 
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कुसंगतीचें फळ. 

(र्हिलारु्ख जातक नं.२६) 

 

 

वाराणसीराजाचा र्हिलारु्ख नांवाचा एक रं्गल ित्ती िोता. राजाचें त्यावर फार प्रेर् असे. 

एके ददवशीं त्याच्या िहस्तशाळेजवळ र्ध्यरात्रीच्या सुर्ारास चोर येऊन र्सलत करंू लागले. 

घराची जभत अर्ुक तर् िनेें फोडावी, कोणी पकडण्याला आलें तर त्याला कसें ठार र्ारावें, पेट्या, 

कपाटें, वगैरे कशीं फोंडावीं, त्या वेळीं र्नार्ध्ये दयेचा अंशदखेील असतां कार्ा नये, अशा 

प्रकारच्या गोष्टी करून त्या रात्रीं त्या चोरांनी दरोडा घातला. त्यांत यश आल्यारु्ळें र्सलतीला तें 

रठकाण शुभप्रद आि े अशी त्यांची सर्जूत झाली; आहण ते वारंवार राहत्रसर्यीं त्या रठकाणीं 

र्सलत करंू लागले. त्यांच्या भाषणाचा र्हिलारु्ख ित्तीवर इतका वाईट पररणार् झाला कीं 

त्याच्या अंतःकरणातील दयेचा अंश आटून जाऊन त्यानें प्रथर्तः जवळ आलेल्या आपल्या र्ाहुताला 

ठार र्ाररलें ! 

 

र्हिलारु्ख हपसाळला िें वतार्ान राजाला तेव्िांच हनवेददत करण्यांत आलें. त्या वेळीं 

आर्चा बोहधसत्त्व राजाचा एक अर्ात्य िोता. राजा त्याला म्िणाला, ''पंहडता, िहस्तशाळेंत जाऊन 

रं्गल ित्तीच्या वेडाचें खरें कारण शोधून काढ. इतका चांगला ित्ती एकाएकी वेडावला िें संभवेल 

तरी कसें ?'' 
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बोहधसत्त्वानें िहस्तशाळेंत जाऊन र्हिलारु्खाला तपासून पाहिलें. परंतु त्याच्या शररराला 

कांिीं पीडा झाल्याचें हचन्ि ददसून आलें नािीं. तेव्िां बोहधसत्त्वानें आसपासची जागा तपासून 

पाहिली. एका कोंपर् यांत घरें वगैरे फोडण्याचीं एकदोन शस्त्रें व चोरांनीं टाकून ददलेल्या कांिीं 

र्ोडक्या तोडक्या हजनसा त्याच्या पािण्यांत आल्या. तेव्िां चोरांच्या र्सलती ऐकून िा ित्ती 

हबघडून गेला असावा अशी त्याची खात्री झाली; आहण राजाजवळ जाऊन तो म्िणाला, ''र्िाराज ! 

र्हिलारु्खाला दसुरा कोणताहि रोग झाला नािीं. त्याच्या जवळपास चोरांनीं चालहवलेल्या 

र्सलती ऐकून त्याचें र्न हबघडून गेलें आि ेव तो उन्र्त्त झाला आि े! दषु्ट संगतीचें िें फळ आि े!'' 

 

राजा म्िणाला, ''पंहडता, पण त्याला सुधारण्याचा कांिीं उपाय आि ेककवा नािीं ?'' 

बोहधसत्त्व म्िणाला, ''र्िाराज ! याला सोपा उपाय आि.े सुशील साधुसंताला बोलावून 

त्याच्या शाळेंत धर्ााहवषयीं संभाषण करण्यास सांगावें. म्िणजे तो आपोआप सुधरेल.'' 

राजानें वाराणसीच्या आसपास रािणार् या कांिीं साधुसंतांना आरं्त्रण करून िहस्तशाळेंत 

धार्तर्क संभाषण करण्यास हवनंती केली. त्यांनी तेथें बसून र्नुष्यानें शीलवान व्िावें, शांहत धरावी, 

परोपकार करावा, दया वाढवावी इत्यादद गोष्टींची चचाा केली. ती ऐकून ित्तीचा र्द जागच्याजागीं 

हनवाला; व तो पूवीपेक्षांहि सौम्य झाला ! 

राजानें पुनः चोर ककवा धूता लोक त्या शाळेंत येणार नािींत असा बंदोबस्त केला; आहण 

बोहधसत्त्वाच्या चातुयााची वाखाणणी करून त्याचा योग्य गौरव केला.  
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गररबी बरी. 

(रु्हनक जातक नं. ३०) 

 

 

 

वाराणसींत ब्रह्मदत्त राजा राज्य करीत असतां बोहधसत्त्व एका कुणब्याच्या गाईच्या उदरीं 

जन्र्ाला आला. त्याचें नांव र्िालोहित असें िोतें, व त्याच्या भावाला चुल्ललोहित म्िणत असत. 

त्या घरची सवा शेती ह्या दोघांवर अवलंबून असे. पण त्यांना खावयाला कडबा व भुसा ह्यांहशवाय 

दसुरे उंची पदाथा हर्ळत नसत. त्याच कुणब्याच्या घरी रु्हनक नांवाचा एक डुकर िोता. त्याची 

र्ात्र चैन असे. त्याला पेज, भात वगैरे पदाथा यथाहस्थत दणे्यांत येत असत. 

 

तें पाहून चुल्ललोहित र्िालोहिताला म्िणाला, ''दादा, िा काय बरें अन्याय ! आम्िीं ह्या 

कुटंुबाची सवा शेतें नांगरतों आहण आम्िांला खावयाला फार झालें तर भुसा. पण ह्या रु्हनकाची, 
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कांिीं कार् न करतां, कशी चैन चालली आि ेपिा ! सकाळीं उठून पेज भात खाऊन डुरंु डुरंु करीत 

इकड ेहतकड ेखुशाल दफरत असतो.'' 

र्िालोहित म्िणाला, ''बा चुल्ललोहिता, तूं असा उतावळा िोऊं नकोस. आर्च्या 

र्ालकाच्या रु्लीचें वषासिार्हिन्यांत लग्न व्िावयाचें आिे, त्या वेळीं रु्हनकाची काय हस्थती िोते तें 

पिा; आहण तोंपयांत कडब्याभुशांतच संतोष र्ान.'' 

यजर्ानाच्या रु्लीच्या लग्नसर्ारंभाच्या ददवशीं चुल्ललोहित वडील भावाजवळ त्वरेनें 

धांवत आला, आहण आियाचदकत रु्द्रेनें म्िणाला, ''दादा, तुम्िीं जें म्िणत िोतां त्याचा आज अनुभव 

आला. रु्हनकाचे िातपाय बांधून तो आरडाओरड करीत असतां यजर्ानाच्या नोकरांनीं त्याचा 

गळा अत्यंत प्रखर सुरीनें हचरला व त्याचे तुकड ेतुकडें केले.'' 

र्िालोहित म्िणाला, ''ह्याजसाठीं त्याला पोसण्यांत आलें िोतें. ररकार्टेकडपेणें जो चैन 

करतो त्याची अशीच हस्थती िोते. श्रर् करून खाल्लेला कडबा भुसा चांगला; कारण तें दीघाायुष्याचें 

लक्षण िोय.'' 
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असभ्यतेनें िाहन. 
(नच्चजातक नं. ३२) 

 

 

 

प्राचीन काळीं प्रथर् कल्पांत चतुष्पद प्राण्यांनी जसिाला आपला राजा केलें. र्ाशांनी आनंद 

नांवाच्या र्त्स्याला, व पक्ष्यांनीं सुवणाराजिसंाला आपला राजा केलें. त्या सुवणाराजिसंाची एक 

अत्यंत सुंदर कन्या िोती. हतनें बापाच्या सांगण्यावरून असा वर र्ाहगतला कीं स्वयंवर करून जो 

पहत योग्य वाटेल तो र्ी वरीन. त्याप्रर्ाणें िसं राजानें हिर्ालयावर पक्ष्यांचा र्ोठा सर्ुदाय 

बोलाहवला. एका र्ोठ्या हशलातलावर सवा पक्षी गोळा झाले. तेव्िां िंसराजा आपल्या रु्लीला 

म्िणाला, ''ह्या पहक्षसंघांतून तुला जो नवरा रुचेल, तो हनवडून काढ. हतनें र्ोराला पसंत केलें. तेव्िां 

सवा पक्षी त्याजपाशीं येऊन त्याला म्िणाले, ''तूं धन्य आिसे. राजकन्येनें एवढ्या पहक्षसंघांतून 

तुझीच हनवड केली ह्याबद्दल तुझें आम्िीं अहभनंदन करतों.'' 

''परंतु ह्यावरून र्ाझें सार्र्थया तुर्च्या लक्षांत येणें शक्य नािीं. र्ला नृत्यकला दकती 

चांगली येतें िें पिा.'' असें म्िणून त्या पहक्षसरु्दायासर्ोर आपला हपसारा पसरून र्ोर नाचूं 

लागला, व त्यायोगें नागडा उघडा पडला. सुवणाराज िसंाला लाज वाटली, व तो म्िणाला, ''ह्याचा 

आवाज फार चांगला, पृष्ठभाग सुंदर, वैडूया र्ण्यासारखी र्ान, आहण लांब हपसारा, परंतु ह्याच्या 

ह्या हनलाज्ज नाचण्यानें र्ाझ्या रु्लीशीं ह्याचा हववाि करण्यास र्ी तयार नािीं.'' 

असें म्िणून त्यानें त्याच रठकाणी आपल्या भाच्याशीं आपल्या कन्येचा हववाि केला. र्ोरानें 

अत्यंत लाजून तेथून पलायन केलें. असभ्यतेरु्ळें चांगले गुण व्यथा गेले ! 
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ई साहित्य प्रहतष्ठान  

 

ई साहित्य प्रहतष्ठानच्या पुस्तक खहजन्यात सातत्याने नवनवीन भर पडत असत.े 

आपण पिाता ना? नवीन सुर्ारे तीस पुस्तकं लवकरच येत आिते. सगळीच तुम्िाला िवी 

असतील तर संपकाात रिा. VIP सभासद बना.  

VIP सभासद बनण ंअगदी सोप्प ंआि.े आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे रे्ल आय 

डी कळवा आहण बना VIP सभासद.  

एका दर्ात तीन कार्.ं 

 

1. पहिलं म्िणजे तुम्िी VIP सभासद बनता. तुम्िाला ई साहित्य प्रहतष्ठानचं 

प्रत्येक पुस्तक घरपोच हर्ळतं. त्यांच्या प्रत्येक कायाक्रर्ाचं आर्ंत्रण हर्ळतं. 

त्यांच्या भावी योजनांची र्ाहिती हर्ळते. त्यांच्या कार्ात स्वतः सिभागी 

िोण्याची संधी हर्ळते. 

2. ज्या दिा ककवा अहधक लोकांना तुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्तकं हर्ळतात ते खुश 

िोतात. त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तकं हर्ळाली की ते इतर लोकांना 

तुर्च्याबद्दल सांगतात. त्यांच्यासाठी तुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहतहनधी 

बनता.  

3. आहण यातून तुम्िी र्राठी भाषेच्या संवधानाला अर्ूल्य असा िातभार 

लावता. आर्चा उद्देश आि ेर्राठीतल्या सिा कोटी साक्षरांना वाचक बनवण.ं 

आहण ि ेलक्ष्य साध्य करणं ि े केवळ आहण केवळ र्राठी लोकांना त्यांच्या 

भाषेवर असलले्या प्रेर्ातूनच शक्य आि.े आपल्या भाषेचं राज्य व्िाव ंम्िणून 

१०६ हुतात्रे् झाले. आपल्या भाषेनं राजा व्िावं म्िणून आपण एक दिा-वीस 

ई रे्ल आयडी दणेारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. िक्त र्राठी 
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साक्षर अशा दिा लोकांचे ई रे्ल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड 

आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखव.ू 

 

आि ेना : एक दर् : तीन कार्.ं 

 

संपका  साधा : esahity@gmail.com 

 

िी सेवा पूणापणे हनःशुल्क आि.े त्यारु्ळे आपले हर्त्र आपल्यावर खुश िोतील. हशवाय 

आम्िी िी खात्री दतेो की या ई र्ले्सचा वापर िक्त आहण िक्त र्राठी साहित्य 

पाठवण्यासाठीच केला जाईल. इतर कसल्यािी जाहिराती पाठवून त्यांना त्रास ददला जाणार 

नािी. तेव्िा लवकरात लवकर आपल्या र्ाहितीतल्या दिा ककवा अहधक र्राठी साक्षरांचे ई 

रे्ल पत्त ेआम्िाला द्या. 

अहधक र्ाहितीसाठी, आम्िी कोण ते जाणून घेण्यासाठी एकदातरी 

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिात आिोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

टीर् ई साहित्य प्रहतष्ठान 
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